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Zápis ze vzdělávací aktivity v rámci implementace 

IMP 3b) a ze vzdělávací akce v rámci KA Posílení znalostních 

kapacit MAP SOKRA   

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574 

Název akce: Kyberšikana a rizikové jevy na internetu  

Místo konání: On-line 

Datum konání: 23. 11. 2020 

Lektor: Martin Kožíšek  

Počet zúčastněných: 37 

Forma: on-line, skupina, projektová 

 

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci škol, další osoby ve vzdělávání, rodiče, veřejnost  

Vzdělávací cíl a obsah: Seznámit účastníky s různými druhy kyberšikany a rizikovými jevy na 

internetu. Ukázat, co vše se může po připojení do on-line prostoru stát jak dětem, tak dospělým.    

Pan lektor nejdříve představil základní charakteristiky kyberšikany a lidi, kteří šikanují. 

Poukázal na skutečnost, že kyberšikana může vzniknout jako nepovedený žert či čirou náhodou, kdy 

zveřejníte příspěvek v dobrém úmyslu, na který se poté napojí lidé, kteří začnou šikanovat. Mezi 

základní jevy kyberšikany patří: verbální útoky, ztrapňování šířením fotografií, videí či nahrávek, 

vyhrožování a zastrašování, krádež identity, průnik na účet s cílem dehonestovat oběť, obtěžování 

vyzváněním nebo vydírání. Následně pak byly jednotlivé jevy více představeny a doplněny názornými 

ukázkami a zkušenosti lektora z praxe. Zároveň lektor představil možnosti, jak se proti útokům bránit, 

kdy jedním z nejdůležitějších kroků je nemazat důkazy a svěřit se. Dále byly představeny další jevy 

kyberšikany jako např. flaming a trolling (napadání v rámci diskuzí či komentářů pod příspěvky).  

Další část přednášky se věnovala sociálnímu inženýrství neboli predátorům. Zde bylo 

zdůrazněna důležitost odolného hesla jako ochrana vlastního on-line účtu. Poté byly představeny různé 

praktiky, jakými predátoři hledají svou oběť a jak mohou jednotlivé útoky vypadat (mezi praktiky patří 

např. oslovení skrze různé záminky, používání jednoduchých frází pro zahájení komunikace či zrcadlení 

komunikace a používání stejných frází jako oběť). Následně byli představeny možnosti, jak odhalit 

falešný profil, který mohl vzniknout např. ukradením identity. Také oblast predátorů byla doplňována 

celou řadou příkladů a skutečných událostí, pro zdůraznění nebezpečí, které internet skýtá.  
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Poté byl představen jev kybergroomingu doplněný skutečnými událostmi zneužití obětí. Zde 

byli představeny také charakteristiky nejen obětí, ale také útočníků a jejich postupů. Nejčastější lákadlo, 

které útočníci využívají je určitá odměna (často finanční). Tato část byla plynule převedena k jevu 

sexting. Zde byla opět zdůrazněna skutečnost, že jakmile se cokoli dostane na internet, nikdy se už 

nepovede fotografii, video či jiné smazat a odstranit.  

Následně byla provedena praktická ukázka falešných profilů a možností, jak je odhalit. 

Účastníci měli možnost pokusit se o identifikaci falešných profilů a zároveň byli seznámeni se 

základními ukazateli, jak lze tento profil odhalit (např. pozorné zkoumání fotografie – předmětů, které 

jsou v pozadí, ověření osoby skrze videohovor, cedulkou napsanou druhou stranou v aktuálním čase 

apod.).  

Ke konci přednášky byli účastníci seznámeni ještě se stalkingem a nebezpečným 

pronásledováním doplněné opět skutečnými událostmi.  

Na závěr byli zodpovězeny dotazy a téma bylo doplněno dalšími možnostmi pro prevenci 

šikany.  

Pro prevenci kyberšikany je důležité posílit povědomí o tomto jevu a také důležitost svěřit se. 

Mezi možné podklady, které lze použít patří např. seriál #martyisdead, film Na hory (který má i 

vytvořenou metodiku pro práci s žáky), seriál Černota, dokument Tísňová linka či dokument Seznam 

nebezpečí 3!, Buď safe online s J. Králem.  

 

Hodinová dotace: 4,5 hodin 

Způsob vyhodnocení: Evaluační dotazník. Po skončení akce proběhlo vyhodnocení vzdělávací akce 

s lektorem.  

 

Dne 24.11. 2020, zpracovala: Mgr. Anna Maria Schröcková koordinátorka IMP 3 


