
Beseda na téma Kyberšikana 

Nedílnou součástí dnešního světa se stalo využívání internetu. U nás v Evropě se snad nenajde nikdo, 
kdo by se s ním vůbec nesetkal. Používáme jej v práci i ve svém volném čase. Data jsou lehce 
dostupná, děti mají přístup k on-line hrám. Získávají hodně pozitivního, existuje však i řada úskalí. 
Existujícímu nebezpečí internetu jsou vystaveni především ti méně zkušení, tedy děti. Právě z tohoto 
důvodu se naše škola pravidelně obrací na odborníky a organizace, které pomáhají školám 
problematiku ohrožení prostřednictvím tohoto média řešit.  
 
V rámci minimálního preventivního programu jsme pro žáky II. stupně 6. a 7. třídy zajistili přednášky 
mezinárodní organizace ACET, která poskytuje vzdělávání a vyučování v oblasti HIV/AIDS a rizikového 
chování mládeže. ACET spolupracuje s dalšími organizacemi, které se zabývají problematikou AIDS. 
Organizace byla založena v roce 1993 a je zaregistrováno Ministerstvem vnitra v roce 1995  
pod čj. II/S-OS/1-28186/95-R. ACET ČR, o. s. – vlastník akreditací MŠMT. V oblasti prevence poskytuje 
školám besedu na téma kyberšikany pod názvem Bolest – nemoc jménem šikana. 
 
 
 
Akreditace č. j.: MSMT 26 055/2012-25-407 
 
Agrese (fyzická, psychická, sexuální a „kyber-šikana“) ve školním 
prostředí. Vysvětlení základních pojmů. Jak rozpoznat šikanu, jak 
se chovat k agresorům a jak pomoci obětem? Součástí jsou 
sociální hry a praktický nácvik chování. Důraz na význam dobrého 
a zdravého kolektivu jako nejefektivnější obrany proti šikanujícím 
agresorům.  
 
 
 
 
 
 
 
 
V průběhu besedy byli žáci upozorněni především na nebezpečí anonymity útočníků. Agresor nemusí 
vůbec vypadat podezřele, ale tím, že dobře ovládá elektronickou komunikaci, může být pro ně velmi 
nebezpečný. Je prakticky nemožné útočníka dohledat a potrestat, a proto jedinou možnou prevencí 
je naše chování, naše opatrnost.  
 
Útoky mohou mít různou formu a různou intenzitu. Může to být slovní napadání, fotografie, hanlivé 
nahrávky. Oběť šikany trpí při takovém útoku déle, protože nemůže dojít k nápravě. Žákům bylo 
řečeno, že nemají na sociálních sítích zveřejňovat zbytečně své fotografie a osobní údaje. Existuje 
totiž předpoklad, že osoba může zaútočit i v reálu.  
 
Nadměrné používání facebooku může vést nejen k závislosti, ale i útoku pachatele. Prevencí je 
opatrnost a zachování si soukromí, blokování diskusí a přístupu k údajům cizím osobám. Žáci byli také 
upozorněni na to, že při každém pocitu nebezpečí či ohrožení se mají okamžitě někomu svěřit. 
Spolužákům, kamarádům, rodičům či učitelům nebo anonymně na linku bezpečí. 
 
Dne 16. 3. 2015                                                                Ing. Miriam Vandová, metodička prevence 
 


