
Vážení rodiče! 
Dovolte, abych Vás z pozice školního metodika prevence touto cestou seznámila s novým 
jevem ohrožujícím Vaše dítě. Jde o KYBERŠIKANU. 
Přes veškeré výhody, které nám nové technologie přinášejí, je třeba, abychom se měli na 
pozoru. Zejména ve vztahu k dětem, které se díky své neopatrnosti, dětské naivitě, 
nekritickému přebírání informací, či snadné manipulovatelnosti, mohou stát snadnou obětí. 
 
Kyberšikana je nový způsob šikanování jiné osoby( ubližování, ztrapňování, obtěžování, 
ohrožování, zastrašování apod.) s využitím internetu, mobilních telefonů či jiných 
informačních a komunikačních technologií. 
Projevy kyberšikany: 

1) Zasílání urážlivých , zastrašujících, zesměšňujících nebo jinak ztrapňujících zpráv. 
2) Pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií, jejich upravování a následné 

zveřejňování s cílem poškodit zachycenou osobu. 
3) Vytváření internetových stránek, které urážejí, pomlouvají či ponižují konkrétní 

osobu. 
4) Zneužívání osobního účtu 
5) Vydírání pomocí mobilního telefonu nebo internetu. 
6) Obtěžování a pronásledování voláním, psaním zpráv nebo prozváněním. 
 
Kybestalking- nebezpečné pronásledování. Jde vlastně o opakované stupňující se 
obtěžování např. telefonáty, sms zprávami, e- maily, apod.Agresor se stále pokouší 
kontaktovat oběť proti její vůli, demonstruje svoji sílu výhrůžkami, ničí majetek oběti, 
poškozuje reputaci oběti šířením nepravdivých informací v jejím okolí. 
 
Kybergrooming- tímto termínem se označuje jednání osoby, která se snaží zmanipulovat 
vyhlédnutou oběť a řadou psychologických technik ji donutit k osobní 
schůzce.Výsledkem schůzky může být sexuální zneužití, fyzické mučení apod.Útočník 
s obětí komunikuje s pomocí informačních a komunikačních technologií, využívá zejména 
veřejný chat, SMSkování, ICQ a Skype. 
  Zprvu se útočník snaží vzbudit důvěru a snaží se oběť izolovat od jejího okolí.Dále ji 
podplácí dárky a snaží se získat materiály, které lze využít k vydírání oběti.Vyvolává 
emoční závislost na útočníkovi, iniciuje schůzku, která může mít pro oběť špatné 
následky. 
 
Hoax  – jde o nepravdivou zprávu. Novinářskou kachnu, výmysl, žert, podvod.Nabízí 
nebezpečné rady, zaplavuje vaše e- mailové schránky, obtěžuje, prozrazuje důvěrné 
informace, snižuje vaši důvěryhodnost, vyvolává paniku a strach. 
 
Jak se bránit KYBRŠIKANĚ ? 
 

• Všímejte si svých dětí a pozorujte, jak se při práci na počítači chovají, jak s Vámi 
hovoří, jak se projevují. 

• Sledujte historii navštěvovaných webových stránek. 
• Evidujte si , kolik jste dali svým dětem měsíčně finančních prostředků pro osobní 

spotřebu. 
• Sledujte, kolik času tráví vaše dítě denně u počítače 
• Sledujte, zda se Vám dítě nevyhýbá. 
• Ujistěte své dítě, že pokud  někdo obtěžuje, nikdy to není jeho vina. 
• Nabídněte svým dětem možnost, jak se Vám mohou se svými problémy svěřit. 



Při zjištění problémů informujte okamžit ě příslušné instituce poskytující 
poradenství, pomoc, ochranu. 
 
Pomoc online( Internet Helpline) 
tel: 116 111, 800 155 555 
E- mail: pomoc@linkabezpeci.cz 
 
 
E-Bezpečí 
Web: www.e-bezpeci.cz 
Web: www.napisnam.cz 
E- mail: info@e-bezpeci.cz 
 
 
Úřad na ochranu osobních údajů 
Web: www.uoou.cz 
tel: 234 665 212 
E –mail: posta@uoou.cz 
 
Národní centrum bezpečného internetu 
Web: www.horkalinka.cz 
 
Policie ČR 
Web: www.policie.cz 
 
 
Vážení rodiče!  
Pokud si  na základě výše uvedených informací nejste jisti, máte pochybnosti , potřebujete 
poradit, obraťte se na naši školu, budeme se  Vám snažit pomoci. 
  
S pozdravem  
PhDr. Zdena Lašová 
školni metodik prevence 


