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1. Úvod 

Internet je nové médium, které zaznamenalo velmi rychlé rozšíření. Před několika lety 

se s ním setkávali pouze akademičtí pracovníci, ovšem dnes je již neodmyslitelnou součástí 

většiny domácností. Internet se velmi rychle přesunul od odborníků k laické veřejnosti. Dnes 

mají k internetu přístup i děti a to nejen doma či ve škole, ale téměř na každém jejich kroku 

díky mobilním telefonům. 

Internet dětem přináší možnost jak se vzdělávat, ale je pro ně také místem zábavy. 

Nabízí jim možnost komunikace s přáteli na sociálních sítích, sledování videa či hraní 

počítačových her. Ovšem stejně jako přínosná pozitiva má internet své negativní stránky.  

Podobně jako jiné technologie se dá internet snadno zneužít. Na „síti sítí“ se tak můžeme 

setkat s podvodníky, internetovou kriminalitou či kyberšikanou. 

Myšlenka, že se dnes děti s internetem setkávají i dříve než usednou do školních lavic, 

mne přivedla k výběru tématu bakalářské práce. Pro děti a mládež se stal internet a především 

sociální sítě každodenním zdrojem zábavy. Dnešní generace dětí rozumí novým technologiím 

častěji lépe než jejich rodiče. Ovšem i přes tyto znalosti mohou děti zapomínat na dodržování 

určitých pravidel při návštěvě internetu. Řada dětí nedokáže posoudit, jaké informace  

je vhodné v online prostředí sdělovat. Je třeba, aby děti znaly zásady bezpečnosti na internetu, 

jelikož si samy často neuvědomují, jaká rizika by je ve virtuálním prostředí mohla potkat. 

Dětský uživatel se tak může snadno stát díky své naivitě a důvěřivosti obětí online agresora. 

Cílem bakalářské práce je na základě dotazníkového průzkumu zmapovat potenciální 

nebezpečí dětských uživatelů internetu a sociálních sítí, zjistit možná rizika, která přináší 

práce s internetem a zaměřit se na bezpečný pohyb dětí na internetu. Respondenty průzkumu 

budou žáci základních a středních škol, rodiče dětí a pedagogičtí pracovníci. 

Následující část práce se věnuje charakteristice základních pojmů, jakými jsou 

internet, sociální sítě či specifika virtuálního prostředí. Kapitola nastiňuje možná rizika,  

jež může internet dětem přinést a dále pak poukazuje na prevenci těchto rizik. 

Na tuto část navazuje kapitola věnující se definici prostředí a stanovení 

předpokládaných hypotéz k dotazníkovému průzkumu. 
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Následuje analýza jednotlivých dotazníků pro žáky a studenty, rodiče a pedagogy 

s popisy a grafy. 

Poslední kapitola se věnuje ověření platnosti stanovených hypotéz, shrnuje výsledky 

dotazníkového průzkumu a nastoluje možné návrhy řešení. 
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2. Teoreticko-metodologická východiska práce, vymezení základních 

pojmů 

2.1 Internet 

Počáteční snahy o vznik internetu datujeme do 60. let 20. století, tedy do období 

studené války. Spojené státy americké se snažily udržet svou pozici technologické velmoci  

a především obavy z případného jaderného útoku je vedly k potřebám vytvoření sítě,  

která by zajišťovala spojení i v případě, že by některý z uzlů selhal. Takováto 

decentralizovaná síť měla za úkol propojit vojenskou, vládní a vědeckou oblast. Principem 

sítě bylo přepojování paketů (částí dat). Pakety nesly informace o cílové adrese, na kterou 

putovaly přes uzly sítě cestou, která nebyla přesně určena. Přepojování paketů bylo schopno 

zajistit spolehlivou komunikaci mezi uzly.  

V roce 1969 vznikla ve Spojených státech síť ARPANET, která propojovala čtyři 

univerzity. Síť se rozrůstala a roku 1972 dosáhla počtu třiceti sedmi uzlů. ARPANET se stal 

úspěšnou sítí a sloužil především k účelům elektronické pošty, avšak umožňoval i konference 

zábavného charakteru. O rok později se ARPANET rozšířil za hranice USA do Evropy. 

Časem začaly vznikat i jiné sítě a připojeno bylo stále více uzlů. Rok 1992 se stal milníkem 

pro 1 000 000 připojených stanic. [5] 

Do tehdejšího Československa zavítal internet začátkem 90. let a přístup k němu měli 

především akademičtí pracovníci. Širší veřejnost se k internetu dostala kolem roku 1996. 

V počátcích byl internet navštěvován hlavně studenty a mladšími lidmi, kteří projevovali 

zájem o počítačové technologie. Popularita internetu začala stoupat a měnili se tak i jeho 

uživatelé. Internet již nebyl navštěvován pouze vzdělanějšími lidmi, ale také běžnou populací, 

změnil se také věk jeho uživatelů. Dle výsledků průzkumu z roku 2009 bylo zjištěno více než 

5 milionů uživatelů starších 12 let, kteří byli připojeni k internetu. Největší podíl 

představovala věková skupina od 15 do 24 let a s narůstajícím věkem počet uživatelů 

internetu klesal. [1] 
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Sklenák (2001, s. 183) ve své publikaci tvrdí: „Internet lze definovat jako globální 

informační systém, který: 

 je logicky propojen do jednoho celku prostřednictvím globálního adresního 

prostoru založeného na protokolu IP (Internet Protocol) nebo jeho následných 

rozšířeních/nástupcích, 

 je schopen podporovat komunikaci prostřednictvím rodiny protokolů TCP 

(Transmission Control Protocol) nebo jeho následných rozšířeních/nástupcích 

a/nebo jiných protokolů kompatibilních s protokolem IP, 

 nabízí veřejně nebo privátně dostupné služby vyšší úrovně, které jsou založeny  

na komunikaci a další infrastruktuře.“  

Nejrozšířenější službou internetu je World Wide Web, který představuje soustavu 

propojených hypertextových dokumentů. Někdy se pro něj používá pouze zkratka WWW 

nebo web. Tato služba vznikla jako požadavek CERNu roku 1990 a zasloužil se o něj Tim 

Berners-Lee. Konec roku 1993 přinesl první grafický prohlížeč, což usnadnilo práci 

s hypertextovými dokumenty. Původní záměr služby WWW bylo sdílení textu, ale dnes  

již umožňuje prezentovat také obrázky, tabulky, zvuk či animace. WWW se stal pro mnohé 

lidi synonymem internetu, což je sice chybně chápáno, ale tento fakt svědčí o velkém 

významu webu pro uživatele. [5] 

Internet považujeme za médium, které se rozšířilo největší rychlostí a je považováno  

za nejvlivnější. Můžeme se setkat také s pojmenováním internetu jako nové médium. Pojem 

nová média označuje taková média, jež jsou digitálně zpracována. Internet bývá řazen i mezi 

tzv. masová média. Jirák a Köpplová (2007, s. 21) definují masová média takto: „…média, 

která slouží celospolečenské komunikaci, tedy zpravidla komunikaci mezi jedním výchozím 

bodem a blíže neurčeným, leč vysokým počtem bodů cílových.“ Masová média jako internet 

hrají v dnešní společnosti podstatnou roli. Jsou důležitým komunikačním prostředkem a také 

nástrojem sociální soudržnosti. Internet je založen na ploché hierarchii, nevlastní jej žádná 

určitá osoba, nespravuje jej jednotná organizace. Tuto nejvýznamnější síť někteří autoři 

charakterizují jako nefyzikální prostor, který umožňuje různorodou komunikaci, jež vykazuje 

stejné znaky jako komunikace v reálném fyzikálním prostředí. Takovýto prostor označil 

William Gibson roku 1984 jako kyberprostor, který definoval jako myšlenkový prostor  

a upozornil, že se nejedná o reálné prostředí. [3] 
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2.2 Sociální sítě 

„Pokud bychom měli vysvětlit tento pojem někomu, kdo o něm v životě neslyšel, pak 

bychom použili definici, že se jedná o webovou stránku, na které společně komunikuje 

propojená skupina lidí. Jedná se o komunikační službu, která je plně závislá na internetovém 

připojení.“ [48] 

Cílem sociálních sítí nemusí být pouze udržování kontaktů s přáteli, ale mohou být 

založeny například za účelem hledání zaměstnání. Příkladem takové sociální sítě je LinkedIn,  

kde si lidé zakládají profily, kam umisťují informace o dosaženém vzdělání a praxi. Jiným 

typem sociální sítě je Blackplanet, která byla založena v roce 1999 se záměrem sdružit 

afroamerickou komunitu. Sociální sítě představují také dobrý nástroj ke sdílení 

multimediálního obsahu. Takovouto sítí je MySpace, již navštěvuje řada známých umělců. 

Popularita MySpace však klesla s nástupem dnes nejznámější a nejnavštěvovanější sociální 

sítě, kterou je Facebook. [19] 

Z výsledků průzkumu realizovaného Global Web Index, který sledoval uživatele  

ve věku 16 – 65 let, vyplynulo následující pořadí sociálních sítí dle aktivních uživatelů. První 

pozice připadá Facebooku, který má 693 milióny aktivních uživatelů. Za ním následuje 

sociální síť Google+ se 343 miliony. Třetí v pořadí je YouTube, jež je nově zařazenou 

sociální sítí. YouTube využívá pětina populace a rovněž tak je na tom sociální síť Twitter, 

která z měření vyšla jako čtvrtá. [42] 

Facebook si drží první příčku největší sociální sítě světa, což potvrzuje mapa 

sociálních sítí, kterou zpracoval Ital Vincenzo Cosenza (viz. obrázek 2.2). Ta zachycuje 

převládající sociální sítě v jednotlivých státech. Cosenza tento vývoj začal sledovat v roce 

2009, kdy svět ovládalo 17 sociálních sítí. V té době byla v České republice dominantní síť 

Lidé. Na mapě, která znázorňuje situaci z prosince roku 2012, nalezneme kromě Facebooku, 

jež vítězí ve 127 ze 137 sledovaných státech, už jen čtyři sociální sítě. V Rusku a okolí  

je majoritní V Kontakte, v Moldavsku Odnoklassniki. V Íránu obsadila prvenství sociální síť 

Cloob a v Číně QZone. [35] 
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Obrázek 2.2: Světová mapa sociálních sítí [35] 

2.2.1  Facebook 

Vzniku Facebooku předcházel projekt Facemash z roku 2003, za kterým stál student 

Harvardu Mark Zuckerberg  a jeho spolužáci Andrew McCollum, Dustin Moskovitz a Chris 

Hughes. Facemash představoval stránky, které byly založeny na komparaci vždy dvou 

fotografií studentů, jež hodnotili návštěvníci a určovali, kdo z dvojice je atraktivnější. 

Facemash zaznamenal během čtyř hodin od svého spuštění 450 návštěvníků, stránky ovšem 

neměly dlouhého trvání, jelikož Zuckerberg použil fotografie ukradené z databáze univerzity. 

4. února 2004 pak Mark Zuckerberg s přáteli založili sociální síť Facebook. V té době 

bychom Facebook nalezli na doméně thefacebook.com a byl určen pro studenty Harvardské 

univerzity. Později se Facebook rozšířil i na další univerzity, mimo jiné také do České 

republiky. Zlomovým dnem se stal 11. srpen 2006, od tohoto data se stal Facebook přístupný 

komukoliv, kdo je starší třinácti let. Inspirací k volbě názvu byly letáky rozdávané studentům 

prvních ročníků univerzit označované jako Facebooks, jejichž účelem je seznámit studenty 

mezi sebou. [10] 

Po provedení registrace si uživatel může vyplnit osobní profil, kde je mu umožněno 

zveřejnit informace o jeho zálibách nebo uvést kontaktní údaje. Uživatel si zde může najít své 

známé a přidat si je do tzv. přátel. Na Facebooku se vytvářejí různé skupiny, kam se může 

uživatel dle svého zájmu začlenit. Facebook umožňuje sdílet fotografie, videa, textové 

komentáře, odkazy nebo nabízí hraní her. Uživatelé na sociálních sítích často zveřejňují  

i telefonní čísla, e-mailové adresy či své fotografie z bujarých večírků nebo se zde svěřují  

se svými sexuálními zážitky. Pokud už se uživatel rozhodne tyto informace na Facebooku 

sdělovat, měl by zvážit, kdo všechno si může jeho profil prohlížet. Je třeba si uvědomit,  
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že informace, které jsou již jednou na internetu zveřejněny se i po jejich odstranění dají 

vyhledat. [45] 

Bezpečnost dětí na Facebooku 

V dubnu roku 2012 publikoval server Minormonitor informace, že 38 % dětí, které 

mají svůj profil na Facebooku, je mladších 13 let. Údajně 6 % dětských uživatelů je ve věku 

7-8 let a 4 % dětí jsou mladší šesti let. [26] V podmínkách použití Facebooku sice stojí,  

že věková hranice pro užívání této sociální sítě je 13 let, ale děti při registraci klidně vyplňují 

falešné datum narození. Existují názory, které tvrdí, že Facebook pro mladší děti není vhodný, 

jelikož nedokáží rozeznat hranice soukromí a neví, jaké informace by neměly zveřejňovat. 

Dětským uživatelům hrozí fakt, že komunikace ve virtuálním prostředí začne převládat  

nad budováním vztahů v realitě. Je potvrzeno, že sociální sítě dětem přináší riziko 

kyberšikany. Avšak vždy najdeme protikladné názory. Příkladem může být tvrzení,  

že sociální sítě jsou součástí moderního světa a děti by si díky nim měly osvojit moderní 

technologie a problematiku internetu. Odborníci se shodují v názoru, že by se mělo zamezit 

působení cílené reklamy na tyto dětské uživatele a sociální sítě by o dětech neměly uchovávat 

informace. [23] 

Problematiku zveřejňování informací o dětech a mladistvých na Facebooku  

si uvědomuje také jeho zakladatel Mark Zuckerberg. Krátce poté co Facebook zpřístupnil 

službu Graph Search, se začaly objevovat pochybnosti o bezpečnosti této služby. Pomocí  

ní mohou lidé nacházet další uživatele na základě informací z jejich profilu. Služba dokáže 

například vyhledat všechny dívky studující na určité škole. Osobní informace jako bydliště, 

datum narození nebo škola o uživatelích, kteří ještě nedosáhli 18 let, by měly být viditelné 

pouze v rámci přátel. V případě profilu, jehož viditelnost je určena také přátelům přátel má 

opět platit tato věková hranice a osobní informace by měly být zobrazovány jen osobám 

mladším 18 let. Jistá ochrana by tak mohla platit, ovšem pouze v případě, že dětský uživatel 

uvede pravdivé informace o datu jeho narození. [16] 

2.3 Specifika virtuálního prostředí 

Internet představuje prostředí, ve kterém lidé ztrácejí zábrany. Komunikace  

ve virtuálním světě se liší od té realné. Lidé zde nemusí dodržovat pravidla komunikace,  

jež probíhá v běžném světě. Slovní útoky se na internetu vyskytují čtyřikrát častěji  

než v komunikaci tváří v tvář. Velkou roli na internetu hraje anonymita. Díky pocitu 

anonymity se mění uživatelovo chování. Lidé, přesvědčeni o své anonymitě, nabývají dojmu, 
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že ať už v prostředí internetu podniknou cokoliv, zůstanou neodhaleni. Ovšem anonymita  

na internetu je pouze pomyslná. Pro řadu lidí je snadné zjistit, odkud se daný uživatel připojil 

a jsou schopni se dopátrat jeho identity. Šmahel (2003) ve své publikaci dělí anonymitu  

na objektivní a subjektivní. Objektivní anonymitu charakterizuje jako stupeň možné 

identifikace uživatelovy identity pomocí technických prostředků, tedy možnost zjistit jeho 

pravé jméno. Naopak subjektivní anonymitu lze chápat jako uživatelův pohled na jeho možné 

odhalení. Míra těchto dvou složek se může u různých uživatelů výrazně lišit. 

Dalším specifickým jevem je filtrace informací, které uživatel přijímá v online 

prostředí. Lidé mají ve zvyku přijímat informace, jež si žádá jejich nevědomí. Zdánlivý výběr 

typově podobných přátel v prostředí internetu je však také jen pouhou filtrací informací  

o dotyčné osobě. Člověk nevědomky vnímá pouze ty informace, které chce o daném uživateli 

přijímat a ignoruje informace pro něj nevhodné. Internetová komunikace je tak vedena 

lidským nevědomím více než komunikace v reálném životě. Osobní setkání účastníků 

virtuální komunikace mnohdy vede ke zjištění vzájemných rozdílností a končí zklamáním. 

Ve výzkumu dospívajících se objevily názory, že ve virtuálním prostředí vidí možnost 

větší otevřenosti a příležitost jak projevit své názory a svou osobnost. Internet jim poskytuje 

šanci na bourání jistých bariér, při online komunikaci jdou komplexy či strach do pozadí. 

V internetu dospívající vidí prostředí, ve kterém neexistují žádné sankce a mohou si tak 

dovolit cokoliv na rozdíl od reálného světa. Častým jevem jsou v prostředí internetu sexuální 

narážky, které bývají směřovány především k dívkám. Ty však tuto skutečnost vnímají jako 

fakt a nepovažují je za vysloveně obtěžující. Dospívající uživatelé si jsou vědomi,  

že je jednoduché na internetu lhát nebo si zcela změnit svou identitu. Řada z nich ale takovéto 

chování odsuzuje. Naopak pozitivně hodnotí možnost kdykoliv ukončit virtuální konverzaci, 

stane-li se nepříjemnou. Internet se stává pro uživatele místem zábavy, které nabízí možnost 

se odreagovat, zároveň při této zábavě nenést zodpovědnost. [6] 

2.4 Rizika internetu 

2.4.1  Kyberšikana 

Rozvoj technologií nepřináší společnosti jen prospěch, ale může být i snadno zneužit. 

Právě kyberšikana představuje jednu z možností, jak zneužít moderních komunikačních 

technologií. 

Vaštutová (2010, s. 77) uvádí: „Kyberšikana představuje specifický druh násilí,  

který využívá k ponižování, nadávání, urážení, zastrašování, vyhrožování, vydírání  
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a pronásledování jedinců moderních médií, např. internetu, popřípadě dalších informačních  

a komunikačních technologií, jako jsou mobilní telefony aj.“  

Kyberšikanu můžeme považovat za poměrně nový problém. První zmínka o ní byla 

publikována v roce 2003 a článek poukazoval na omezené množství informací o této 

problematice vzhledem k jejímu očekávanému budoucímu rozšíření. Samotná literatura 

věnující se kyberšikaně se objevuje v roce 2008. [7] 

Právě v roce 2003 byla zaznamenána kauza zvaná jako Star Wars kid,  

která se označuje za první závažný případ kyberšikany. Tehdy se patnáctiletý student 

Ghyslain Raza z Québecu dostal do povědomí veřejnosti díky videu, v němž vystupuje jako 

postava Dartha Maula z Hvězdných válek. Tuto nahrávku zveřejnili jeho vrstevníci  

na internetu. Během čtrnácti dnů byla více než milionkrát stažena a jako ohlas na ni vznikla 

řada parodií. Hlavní aktér trpící nadváhou a jistou neohrabaností se poté psychicky zhroutil  

a musel se dlouhodobě léčit. Chlapcova rodina žalovala jeho spolužáky a kauza skončila 

mimosoudním vyrovnáním. Dnes můžeme videonahrávku stále nalézt na internetu. [25] 

Ve stejném roce došlo k sebevraždě třináctiletého chlapce. Ryan Patrick Halligan 

z amerického Vermontu se stal ve škole obětí šikany a později také kyberšikany. Jeho 

spolužačka předstírala zájem o jeho osobu s cílem získat o Ryanovi osobní informace, které 

později zveřejnila pomocí instant messaging služeb. Chlapci přicházely od spolužáků zprávy, 

ve kterých ho označovali za gaye a posmívali se mu. Ryan se oběsil 7. 10. 2003 a jeho tělo 

bylo ráno nalezeno starší sestrou. Jeho otec poté předložil návrh zákona týkající se prevence 

šikany a sebevražd. Ryanův případ vyvolal v několika státech snahu o navrhnutí předpisů, 

které by měly potlačit šikanu v prostředí internetu. [22] 

Můžeme se setkat s názory, že kyberšikana je ve své podstatě jinou formou šikany, 

avšak jsou i odborníci, kteří kyberšikanu považují za nový druh psychického násilí. Hlavní 

odlišnost kyberšikany spočívá v tom, že neprobíhá tváří v tvář, ale jak již název napovídá, 

odehrává se v kyberprostoru. Agresor tedy není vázán pouze na osobní kontakt, ale může 

oběť obtěžovat kdykoli a kdekoli. Není ani nutná znalost identity oběti. [7] 

Prostředky zneužívané ke kyberšikaně 

Sociální sítě 

Sociální sítě představují možnost jak komunikovat s přáteli a sdílet s nimi různé 

informace. Nabízí online hry, diskuze nebo příležitost jak se seznámit. Uživatelé zde mnohdy 

zveřejňují citlivé osobní údaje, aniž by si uvědomovali možné nebezpečí. Mnozí z uživatelů  
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si na profil nahrávají své fotografie, které mohou být zneužity. Sociální sítě se dají snadno 

využít jako prostředek k různým formám kyberšikany. Proti oběti může být založena diskuzní 

skupina nebo se můžeme setkat se situací, kdy je oběti vytvořen falešný profil. Profil 

zpravidla obsahuje hanlivý obsah a fotografie oběti. [30] 

Instant messaging  

Instant messaging jsou programy, které umožňují rychlou komunikaci pomocí zpráv, 

které si uživatelé zasílají v reálném čase. Kromě textových zpráv IM umožňuje i posílání 

souborů nebo telefonování. Uživatel si může vyplnit svůj profil a sdělit tak o sobě více 

informací. Zpravidla platí, že komunikace probíhá mezi lidmi, kteří se znají. Uživatel si své 

přátele přidává do adresáře a díky tomuto seznamu vidí, kdo je právě on-line. K využívání IM 

je třeba nainstalování softwaru, čímž se liší od chatu, který probíhá na internetové stránce. 

Mezi nejpoužívanější Instant Messaging patří ICQ a Skype. [21] Kybernetická šikana 

v prostředí IM se projevuje v rozlišné podobě. Útočník může posílat výhružné a agresivní 

zprávy, kompromitující soubory nebo tuto činnost vykonávat skrytý za identitou oběti. [2] 

E-mail 

Elektronická pošta poskytuje zasílání a přijímání zpráv a souborů. E-mail se stal 

hlavním prostředkem ke komunikaci v prostředí internetu. Využívá ho většina lidí 

v produktivním věku a často se můžeme setkat se skutečností, že jeden člověk vlastní více  

e-mailových adres. [14] Jelikož elektronická pošta umožňuje velmi rychlé zaslání zprávy 

mnoha lidem, stala se tak nástrojem k páchání kyberšikany. Agresor tak může snadno šířit 

pomlouvačné a útočné zprávy či fotografie. Jinou formou virtuální šikany může být situace, 

kdy agresor zveřejní e-mailovou adresu oběti například na serveru se sexuální tématikou. Poté 

následuje zahrnutí oběti poštou s nevhodným obsahem. [2] 

Chat 

Slovo chat můžeme do češtiny přeložit jako pokec. Chat je jedním z nástrojů k on-line 

komunikaci. Umožňuje výměnu zpráv v reálném čase a tím zajišťuje uživatelům rychlou 

komunikaci. K chatování jsou určeny tzv. chatovací místnosti, kde se zpravidla vyskytuje více 

uživatelů. V případě, že nechcete komunikovat veřejně, můžete založit soukromou chatovací 

místnost nebo využít možnosti šeptání, kdy je váš rozhovor ostatním návštěvníkům místnosti 

skryt. Na daný chat je obvykle nutné se registrovat, tedy zvolit si přezdívku (neboli nick)  

a přihlašovací heslo. Uživatel může zůstat v anonymitě nebo vyplnit svůj osobní profil,  

což někdy může vést k uvedení lživých údajů a stylizaci do nějaké role. Komunikace se tak 
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stává nebezpečnou, jelikož si nemůžeme být jisti identitou ostatních uživatelů. Častým jevem 

spojeným s chatováním je sexuální obtěžování a snaha pedofilů o navázání kontaktu 

s dítětem. Fakt, že komunikace prostřednictvím internetu je riziková, dokazuje výzkum z roku 

2009, který realizovala společnost Gemius a Národní centrum bezpečnějšího internetu.  

Z výzkumu vyplynulo, že 58% respondentů ve věku do 12 do 17 let se setkalo s obtěžováním 

při chatování nebo jinde na internetu. [20] 

Webové stránky a blogy 

Webové stránky nám v každodenním životě poskytují mnoho informací z různých 

oblastí. Díky nim se můžeme dovědět řadu potřebných a užitečných věcí, avšak mohou se stát 

prostředkem virtuální šikany. Příkladem může být umístění fotografií nebo videa na webové 

stránky za účelem zesměšnění oběti. Útočník může zveřejnit také další informace jako  

je jméno či bydliště oběti. K obdobné kyberšikaně může docházet i na blogu. Označení „blog“ 

má svůj původ v anglickém výrazu web log, který znamená webový zápisník. Blogy 

představují webovou aplikaci, na niž editoři publikují své příspěvky na jimi zvolené téma. 

Často jsou zneužity po rozpadu vztahu, kdy jeden z bývalého páru zveřejnění na blogu intimní 

fotografie svého ex-partnera. [2] 

Mobilní telefony 

V dnešní době vlastní mobilní telefon i malé děti a není tedy tak těžké někoho 

zastihnout. Mobily poskytují možnost jak díky telefonování obtěžovat oběť, umožňují 

prozvánění či různě nepříjemné hovory. Velmi oblíbené jsou textové zprávy. Právě SMS jsou 

jedním z nejčastějších prostředků využívaných ke kybernetické šikaně. [7] Díky možnosti 

posílání textových zpráv z internetu se rozšířil problém zvaný SMS spoofing. Jedná  

se o zasílání textových zpráv, kdy odesílatel může SMS poslat zcela anonymně nebo uvést 

číslo jiné osoby a vystupovat pod falešnou identitou. Tuto technologii lze snadno zneužít  

a oběť kyberšikany nerozpozná, že se jedná o podvod. V případě podezření se lze obrátit  

na zákaznické centrum, kde je třeba uvést číslo SMS a čas, kdy byla doručena. Operátoři  

by se měli snažit problém vyřešit a sami podnikají kroky jako blokování některých 

nezabezpečených SMS bran. [43][51] Dnes má již většina mobilních telefonů funkce,  

jež umožňují focení nebo pořizování videozáznamu. Je tak velmi snadné vyfotit či natočit 

oběť a záznam pak poslat někomu jinému nebo zveřejnit na internetu. Problému také nahrává 

fakt, že v současnosti mohou uživatelé využívat připojení mobilních telefonů k internetu. [7]
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Formy kyberšikany 

 Kyberšikana může mít mnoho podob, které je od sebe často těžké rozeznat. Podle 

některých autorů je kyberšikana obecným pojmenováním pro veškerou kybernetickou 

kriminalitu. Následující formy kyberšikany vycházejí z práce Vašutové, která přebírá členění 

dle Nancy Willard (2007). 

Flaming / Flame War 

„Flaming (flame = hořet) je termín, označující nepřátelské chování uživatelů  

na Internetu, které obvykle doprovází urážky, nadávky, vyhrožování apod.“ [12] S tímto 

jevem se můžeme obvykle setkat na diskuzních fórech nebo chatech. Útočník neboli flamer 

zde píše urážky a snaží se útočnými zprávami prosadit svůj názor. Flaming většinou 

představuje krátkou hádku, v případě opakované delší rozepře jej označujeme jako flame war 

neboli ohnivá válka. [7] 

Obtěžování 

Obtěžování (anglicky harassment) probíhá zpravidla zasíláním zpráv, které mají 

urážlivý či agresivní obsah. K tomuto druhu kyberšikany se využívají především sociální sítě, 

chaty, e-mail a mobilní telefony. Zprávy jsou posílány opakovaně a obtěžování tak trvá  

po delší dobu. [7] 

Pomlouvání, zostuzení 

Hulanová (2012, s. 39) definuje zostuzení takto: „On-line odesílání škodlivých, 

nepravdivých nebo krutých prohlášení o oběti jiným uživatelům nebo vyvěšování takovýchto 

informací on-line.“ Oběť nebývá agresorem kontaktována. Agresor může zveřejňovat textové 

zprávy, videonahrávky či fotografie, často především fotomontáže oběti. [7] 

Vydávání se za někoho 

Tento problém je většinou spojen se zneužitím cizích osobních údajů jako například 

jména či identifikačního jména a hesla. Agresor se vydává za někoho jiného a pod novou 

identitou oběti oslovuje okolí se snahou poškodit oběť. Při této komunikaci zpravidla dochází  

ke kyberšikaně. Oběť pak bývá křivdě nařčena z autorství zasílaných zpráv. [7]



17 

 

 

Sexting 

Výraz sexting vznikl spojením slov sex a textování, jedná se tedy o zasílání obsahu  

se sexuálním podtextem především mezi teenagery. Může se jednat o vlastní fotografie, videa 

nebo zprávy.  Materiál je poté umístěn na internet a to většinou v době, kdy vztah mladistvých 

dospěje ke konci. Tento jev podporuje šíření dětské pornografie a takto byl sexting  

i v několika kauzách posouzen. [28] V klasifikaci Vašutové se setkáváme s výrazy outing  

a trickery neboli odhalení a podvod, v České republice se ujalo pojmenování sexting. [7] 

Vyloučení 

Vyloučení neboli exkluze není problémem jen v běžném světě, ale děje se samozřejmě 

i v tom virtuálním. S vyloučením se můžeme setkat v prostředí online her či blogů nebo 

v rámci skupiny přátel třeba na sociálních sítích. [7] 
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Kyberstalking 

Vašutová (2010, s. 87) definuje kyberstalking takto: „Cyberstalking se překládá jako 

sledování, slídění nebo pronásledování oběti a jejich blízkých prostřednictvím moderních ICT 

prostředků. Pronásledování zahrnuje opakované zasílání výhružných zpráv, včetně vydírání. 

Tyto zprávy jsou velmi zraňující nebo extrémně útočné.“  

Agresor neboli kyberstalker se s obětí většinou nedostává do osobního kontaktu, 

zpravidla tak nedochází k fyzickému napadení oběti. Často může o oběti šířit nepravdivé 

informace na sociálních sítích nebo jí zasílat různé předměty. V případě, že chování 

kyberstalkera vykazuje podmínky stanovené zákonem, může se dopustit trestného činu 

nebezpečného pronásledování. [33] 

Happy slapping 

Jako happy slapping neboli spokojené fackování označujeme nový způsob šikany, 

který se zrodil v prostorech anglického metra. Několik teenagerů fyzicky napadne oběť a při 

tom tento akt natočí obvykle do mobilního telefonu. Videozáznam poté zveřejní na internetu. 

Častým útokem je, jak již název napovídá, facka, avšak útočníci mnohdy vykazují mnohem 

více násilí. Některá napadení skončila i smrtí oběti. Jelikož jsou videa díky internetu snadno 

přístupná, happy slapping se rozšířil z Anglie do řady jiných zemí. [2] 

Kybergrooming 

Vašutová (2010, s. 88) ve své publikaci tvdí: „Jako cybergrooming (child grooming, 

kybergrooming) se označuje chování uživatelů prostředků ICT (chat, různé sociální sítě,  

e-mail atd.), kteří se vydávají za jinou osobou s cílem vylákat a domluvit si schůzku 

s nezletilým za účelem jeho sexuálního obtěžování či pohlavního zneužití.“  

U kybergroomingu můžeme rozlišovat několik fází. V první fázi se tzv. kybergroomer 

snaží v dítěti vzbudit dojem, že chápe jeho problémy a může mu je pomoci řešit. Jeho cílem  

je spřátelit se s danou osobou, vyvolat u ní pocit, že mu může důvěřovat a zároveň izolovat  

ho od svých blízkých. Od dítěte se dozvídá například informace o tom, kde bydlí nebo 

studuje. V druhé fázi kybergroomer obdarovává oběť drahými věcmi a poté následuje fáze 

emoční závislosti, kde útočník může zužitkovat znalost tajemství oběti a vystupovat jako 

dobrý kamarád. Čtvrtá fáze představuje schůzku útočníka s obětí, ale samozřejmě k ní může 

dojít i dříve. Poslední fází je sexuální obtěžování nebo zneužití oběti. [32] 
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Ohrožení 

Při ohrožení (anglicky cyberthreats) vychází Vašutová (2010, s. 88) z Willard (2007). 

„Přímé hrozby jsou prohlášení o záměru někomu ublížit nebo spáchat sebevraždu. Obvykle 

obsahují informace o aktuálně plánovaných záměrech. Stresující materiál je zveřejněn online 

a vede k tomu, že oběť je emočně rozrušená, a v důsledku toho může zranit někoho jiného, 

sama sebe nebo dokonce spáchat sebevraždu. Nezřídka je hranice mezi přímými hrozbami  

a stresujícím materiálem vágní.“ 

Následky kyberšikany 

Kyberšikana se stává nebezpečným jevem a agresorům nahrává fakt, že jsou 

v prostředí kyberprostoru zdánlivě anonymní. Jejich útoky na oběti jsou tak často ještě 

agresivnější než u šikany, která probíhá tváří v tvář. Následky kyberšikany se na oběti mohou 

projevit jako deprese, které mají i dlouhodobější charakter, oběť může pociťovat jistou ztrátu 

sebeúcty, sebevědomí a pocitu bezpečí, zažívat stav bezmoci. U některých případů dochází 

k sebepoškozování a jsou i takové, které skončily sebevraždou oběti. Není vyloučeno,  

že se oběť kyberšikany stane následně také agresorem. Kyberšikana může oběť přimět 

k fyzickému či psychickému útoku. 

Na oběti kyberšikany lze pozorovat jisté změny. Může dojít ke zhoršení výsledků  

ve škole a zvýšené absenci. Děti se mohou začít stranit kolektivu nebo se bát navazování 

nových kontaktů. Lze zpozorovat jejich klesající zájem o oblíbené aktivity na internetu. 

Reakcí dětí na kyberšikanu může být konzumace sladkostí, alkoholu či drog.  Trvá-li 

kyberšikana déle, je možno u dítěte zaznamenat změnu fyzických projevů, která se projevuje 

například změnou tělesné hmotnosti či vyčerpání organismu. [17] 

2.4.2  Netolismus  

Kopecký ve svém článku tvrdí: „Termínem netolismus označujeme závislost 

(závislostní chování či závislost na procesu) na tzv. virtuálních drogách. Mezi ně patří 

zejména počítačové hry, sociální sítě, internetové služby (různé formy chatu), virální videa, 

televize aj.“ [31] 

Uživatelé internetu velmi rádi navštěvují sociální sítě nebo hrají počítačové hry. Mezi 

velmi oblíbené patří hry označované jako masivní multiplayerové online hry na hrdiny 

(MMORPG). Jejich popularitu dokazuje více než 16 miliónů založených účtů, za které  

si jejich uživatelé zaplatili. Dá se tak předpokládat, že počet uživatelů her, jež jsou nabízeny 
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zdarma, je mnohem větší. Typickým příkladem online masové hry je World of Warcraft, která 

se těší velké popularitě. Hra nabízí uživatelům rozmanitý virtuální svět, ve kterém hráčova 

postava bojuje a plní úkoly. 

Počet lidí, jež zcela propadnou virtuálnímu světu a vypěstují si na něm závislost, roste. 

Jedná se především o děti a mladé lidi. Virtuální realita nabízí uživatelům internetu šanci  

na úspěch, útěk od každodenního všedního života do prostředí, ve kterém mohou být někým 

jiným a jednodušeji dosáhnout cílů. Jsou to právě MMORPG, jež představují nebezpečí  

v podobě závislosti, neboť tyto hry v podstatě nemají konec. Prostředí se zde mění, postavy 

hráčů mohou získávat nové dovednosti, předměty či zbraně. Uživatelé ve hře tráví spoustu 

času, jejich motivem může být snaha vylepšit si svou postavu a moci se zúčastnit 

probíhajícího boje. Propásnutí určitého momentu hry je nutí trávit hraním čím dál více času. 

Počet hodin ve hře však z hráče ještě automaticky nedělá závislého. Faktory, které se pojí 

s netolismem jsou ztráta zájmu o realitu, zanedbávání studia či zaměstnání, upřednostňování 

virtuálních přátelství, neklesající zájem o hru, podrážděnost při nemožnosti připojit  

se k internetu či opomíjení hygienických návyků. 

Závislost se může projevit zdravotními riziky. Hráči se mohou setkat s bolestmi 

zápěstí nebo páteře, může dojít ke zhoršení zraku nebo kardiovaskulárnímu onemocnění. 

Hráčova závislost se může odrazit také na psychice. Virtuální život se mu líbí více než realita, 

která se pro něho stala nezajímavá a těžší, což může vést k depresím. Závislé děti zanedbávají 

školní povinnosti, ztrácejí zájem o své volnočasové aktivity a jejich vztahy s rodiči jsou horší. 

Často se přestávají bavit se svými kamarády a nahrazují je spoluhráči. [50]  

2.4.3  Vliv mediálního obsahu na dětské uživatele 

Internet jakožto masové médium působí na obrovský okruh lidí, jehož součástí jsou 

samozřejmě také děti a mládež. Při sledování možného působení mediálního obsahu na děti  

se pozornost věnuje hlavně násilnému a sexuálnímu obsahu. Značné míry dosáhly diskuze  

na téma násilí v médiích na konci 80. let v anglosaských zemích. Česká republika se touto 

problematikou zabývala především po roce 1997, kdy se v médiích objevovala řada článků 

týkajících se mediálního násilí. Důvod značného výskytu násilí v médiích je přisuzován 

možné divácké přitažlivosti. Již od 80. let se většina odborníků shoduje, že násilí v médiích 

negativně působí na děti a ovlivňuje jejich psychiku i chování. Studie prokázaly, že lidé mají 

sklony napodobovat agresivní chování a násilné napadání nebo se naopak násilně bránit. Dále 

pak byl zjištěn fakt, že lidé, kteří v dětství sledovali násilí v médiích, vykazovali v pozdějším 
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věku násilné sklony. Jednání mládeže je tak dáno nejen výchovou a biologickými vlivy,  

ale je také ovlivněno mediálním násilím. [4] 

Při zkoumání násilí v médiích bylo zjištěno několik opakujících se jevů: 

 Motiv k násilí bývá zpravidla negativní a již méně často je viděno násilí 

konané pro dobrou věc. 

 Častý styk s mediálním násilím vede k citovému otupení a násilí je chápáno 

jako běžná záležitost. 

 Pro děti je obtížné rozlišit přijímaný mediální obsah od reality, nedokáží určit 

míru nadsázky a zveličení situace. 

 V mediích chybí vyobrazení zdravotních následků činů a důsledky násilí jsou 

podceňovány. 

 Po násilných činech již nejsou zachyceny právní důsledky a dítě tak nabývá 

dojmu, že násilí je beztrestné. 

Vedle násilného obsahu v médiích je často diskutován také pornografický obsah. 

Internet představuje masové médium, které je nejvíce zahlceno pornografií. [4] 

Na pornografii jako takovou se objevují jak pozitivní tak negativní názory. Hlavním 

argumentem proti pornografii je její vliv na děti a mládež. V období dětství se vytvářejí 

sexuální postoje jedince a chybování ve výchově může přinést v budoucnu následky. 

V současnosti se mládeži dostává velmi mnoho informací týkajících se sexuality. Častým 

problémem však je klamavost těchto informací. Dnešní společnost má obavy z předčasné 

sexuality mládeže, kterou přisuzují informacím získaných pomocí nových informačních 

kanálů. Ovšem odepřít dětem veškeré informace se sexuální tématikou může znamenat chybu, 

která se později může projevit jako sexuální nemoc. K sexuálnímu zdraví však nevede 

prezentace pornografických materiálů, jelikož pornografie vyvolává u dětí a mládeže 

zkreslené představy o realitě. [49] 

2.4.4  Dětská pornografie 

Stejně jako pornografie je také dětská pornografie šířena především prostřednictvím 

internetu. Lenka Hulanová (2012, s. 60) uvádí definici dětské pornografie jako: „…jakékoli 

zpodobnění dítěte účastnícího se skutečné nebo předstírané explicitní sexuální aktivity,  

ať už je toto zpodobnění provedeno jakýmkoli způsobem, a rovněž tak jakékoli zpodobení 
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sexuálních orgánů dítěte určené primárně k sexuálním účelům.“ Internet se stal hlavním 

komunikačním nástrojem mezi pachateli a představuje také možnost jak oslovit možnou oběť. 

Existují různé způsoby jak získat materiály s dětskou pornografií. Jednou z možností  

je navázání kontaktu s potenciální obětí, následná snaha o vzbuzení důvěry a poté vyžadování 

intimních fotografií či videa. Pachatelé nabízejí také různé aplikace, po jejichž příjmu  

se do počítače oběti nainstaluje zařízení umožňující pachateli ovládat webkameru dítěte. 

V některých případech využije pachatel ovládanou webkameru k vydírání a oběť s ním raději 

spolupracuje, než aby zažila veřejné ponížení. Ne vždy jsou ovšem děti a mládež 

zainteresovaní do dětské pornografie obětí. Dětská pornografie zaznamenala v poslední době 

obrat. Mnozí z teenagerů pochopili cennost těchto materiálů a za úplatek jej jsou schopni sami 

nabídnout. Tato skutečnost ovšem komplikuje postihy a kvalifikaci případů, jelikož  

se na dětské pornografii děti podílí dobrovolně. 

Lidé se zájmem o dětskou pornografii si často tvoří skupiny, ve kterých si vyměňují 

ilegální materiály. Působení ve skupině se pro ně stává snadnější než vystupování jako 

jednotlivec a skupina jim nabízí jistou bezpečnost, jelikož je obtížné do ní proniknout. 

Členství v takovéto skupině bývá anonymní, dotyční uvádějí pouze své přezdívky. Vstup  

do skupiny je zpravidla podmíněn poskytnutím materiálu s dětskou pornografií od nového 

člena. Materiál většinou musí být původní, což dělá ze zájemce o členství pachatele trestné 

činnosti. Pedofilní uživatelé internetu si ovšem často vystačí s fotografiemi nahých dětí,  

jež na internet umisťují jejich rodiče do veřejných alb. 

Oběti bývají také často k dětské pornografii nuceni (zpravidla ne fyzicky) příbuznými  

či jinak známými osobami. Zneužité děti mohou mít psychické, sociální či fyzické následky. 

Dítě zažívá trauma hned dvakrát, poprvé při pořízení materiálu a dále pak po jeho zveřejnění 

na internetu. Po umístění na internetu může materiál neustále kolovat a záznam oběti může 

spatřit kdokoli a kdykoli. Oběti tohoto trestného činu později uvedly, že i s odstupem času 

stále pociťují stud, beznaděj či pocity bezmoci. Navazování citových či sexuálních vztahů  

se pro ně stalo složitější. Oběť může zažít těžkou traumatizaci, která vede k sebepoškozování, 

užívání návykových látek nebo k prostituci. [2] 

2.4.5  Sociální inženýrství 

Virtuální komunikace s sebou přináší rizika, ovšem možné nebezpečí zde představuje 

především sám člověk a nikoli technologie. Právě lidská důvěřivost bývá zneužívána 

sociálním inženýrstvím, které ovlivňují uživatele různými nástroji. Snahou sociálního 
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inženýrství je získat osobní údaje uživatele, jež jsou poté zneužity. K útokům bývají 

využívány především e-maily či IM služby.  

Portál e-bezpečí uvádí: „…schopný sociotechnik využívá pro efektivní útok  

(pro zajištění efektivního útoku) zejména tzv. šest základních vlastností lidské povahy: 

 autoritu, 

 sympatii, 

 vzájemnost, 

 důslednost, 

 společenský souhlas, 

 poukázání na zvláštní příležitost, akční nabídku apod.“ [37] 

Pokud útočník zná oběť lépe, není pro něj problémem prolomení často jednoduchého 

hesla. Útočníci se snaží získat přístup do systému na základě zkoušení různých hesel, jakým 

může být uživatelova přezdívka, datum narození, jméno jeho zvířete nebo dokonce mezi lidmi 

ještě stále oblíbená hesla typu „heslo“ nebo „1234“. V případě, že útočník nedokáže získat 

neoprávněný přístup sám, musí si pomoci některou z technik sociálního inženýrství. [37] 

Hoax 

Hoax je podobně jako spam nevyžádaným sdělením. Jedná se o podvrženou poplašnou 

zprávu. Výraz hoax pochází z angličtiny a můžeme jej přeložit například jako výmysl, 

mystifikaci či žert. V internetovém prostředí se hoaxem většinou míní smyšlená, lživá zpráva, 

která uživatele varuje před jistým nebezpečím. Hoax zpravidla vyzývá uživatele k přeposlání 

této zprávy a cílem je rozšířit jej mezi co nejvíce adres. Snahou hoaxu je přesvědčit uživatele 

o pravdivosti dané informace k čemuž využívá prostředky jako uvádění různých důkazů, 

argumentů či expresivních fotografií. 

Kopecký ve svém článku uvádí: „Přibližně 80 procent dětí (6-15 let) hoaxy přeposílá 

dál, čím umožňuje jejich šíření. Děti si rovněž hoaxy velmi často čtou. V kombinaci  

s nekritickým přístupem k hoaxu pak často hoax u dětí vyvolává strach, obavy, nedůvěru,  

tj. působí na jejich psychiku (např. hoaxy infikované jehly v tramvaji, AIDS  

z kontaminovaných potravin, jedovatí pavouci v koupených palmách apod.)“ [27] 

Hoaxy mohou být pro uživatele obtěžující, neboť mu mohou zahltit e-mailovou 

schránku a stejná zpráva se tak ve schránce může vyskytovat opakovaně. Jelikož se hoaxy 
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rozšiřují ve velkém počtu, může dojít k přetížení poštovního serveru, ovšem známí 

poskytovatelé e-mailových služeb využívají anti-spamových programů. Hoax může vést 

k přetížení jedné konkrétní e-mailové adresy, jelikož zpráva může uživatele vyzývat k zasílání 

e-mailu na určitou adresu. Další hrozbou hoaxu může být jeho nabádání k provedení určité 

akce, např. odstranění viru. V případě, že by se uživatel takovou radou řídil, může dojít 

naopak k poškození počítače. Hoaxy také často poškozují dobrá jména řady známých 

organizací, např. Coca-Cola se s tímto problémem setkala již opakovaně.  

Uživatelé by se měli vždy nad zprávou kriticky zamyslet a veškeré informace si ověřit.  

Je třeba se vyvarovat okamžitému přijetí zprávy a nešířit informace dál či vyvolávat paniku. 

[27] 

Phishing a pharming 

Jsou to metody sociálního inženýrství, které se využívají k získání přihlašovacích 

údajů nebo čísel a hesel kreditních karet. 

Slovo phishing vzniklo spojením dvou anglických výrazů - phreaking (nabourávání 

telefonních služeb) a fishing (rybaření).  Phishing v praxi většinou vypadá jako zpráva,  

která uživatele vyzývá k uvedení určitých osobních údajů, často napodobuje pravé zprávy, 

které připomínají sdělení ze sociálních sítí či banky. Důvěřivý uživatel pak tyto údaje odešle  

a útočník je tak může snadno zneužít. 

Bitto ve svém článku dále tvrdí: „Phishingoví podvodníci začínají v poslední době 

využívat také trojské koně, především tzv. keyloggery. Tyto trojani potichoučku čekají,  

až se uživatel přihlásí na určenou stránku, poté monitorují stisknuté klávesy a odešlou  

je útočníkovi.“ [11] 

Obdobou phishingu je pharming. Pharming ovšem nespoléhá na pouhou zprávu,  

ale snaží se uživateli zobrazit falešnou webovou stránku. Celý podvod spočívá ve špatném 

překladu doménového jména na IP adresu. Stránka, kterou chtěl uživatel navštívit, často 

vypadá jako její pravá verze (nejčastěji se jedná o stránky bankovních serverů). Uživatel 

v domnění, že se nachází na pravé stránce, zadá své přihlašovací údaje a ty se pak ocitají 

v útočníkových rukou. [11] 

2.4.6  Zdravotní rizika 

Čas strávený u internetu může dětským uživatelům přinést zdravotní rizika,  

která se vyskytují také u dospělých. Častým nebezpečím je problémem se zrakem, jelikož 
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zrak je při pohledu do monitoru namáhán ve snaze zaostřit. Již po dvou hodinách strávených  

u počítače může dojít k narušení funkcí zraku, avšak ne trvale. Může se projevit bolestí očí, 

dočasně oslabeným viděním nebo bolestí hlavy. Doporučuje se proto, aby byla horní hrana 

monitoru v úrovni uživatelových očí a vzdálena asi 60 cm. Pokud dítě tráví na internetu delší 

dobu, je vhodné zavést přestávky. Nejen kvůli zatěžování zraku, ale také pohybového ústrojí. 

Děti sedí ve škole několik hodin a poté ještě často doma u počítače. Mohou se tak setkat 

s bolestí páteře, ramenou či paže. Především u hraní her dochází k nadměrné práci s myší  

a může se dostavit bolest ruky a zápěstí. Rodiče by měli dbát na nastavení židle pro dítě, 

zvolit vhodnou polohu opěrky i sedadla. [40] 

 

2.5 Prevence 

2.5.1  Filtrace nevhodného obsahu pro děti 

Jako nevhodný bývá zpravidla označován obsah, jenž negativně působí na děti, může 

narušit jejich psychiku, ovlivnit jejich vývoj a výchovu. Za obsah nevhodný pro děti  

se považují například stránky s výskytem kybernetické šikany. Vedle nevhodného obsahu  

je rozlišován také obsah nezákonný. Na stránkách Horké linky projektu Safer Internet  

se definuje nelegální obsah takto: „Nezákonný obsah je vymezen zákonem.  Nelegální 

 je zejména dětská pornografie, dětská prostituce, obchod s dětmi, pedofilní zájem, věkově 

neadekvátní sexuální obsah, ostatní nelegální praktiky, rasismus, extremismus, terorismus, 

xenofobie, podněcování k nenávisti, šikana a násilí na osobách, výzvy k sebepoškozování nebo 

sebevraždě, nabídka drog a zakázaných omamných látek.“ [13] 

Vždy však záleží na rodičích, co a do jaké míry považují za nevhodný obsah pro děti. 

Pokud bychom chtěli dětem zamezit v návštěvě určitých internetových stránek nebo v hraní 

nevhodných her, poslouží k tomu speciální programy někdy nazývané jako rodičovská 

kontrola. Dnes je již rodičovská kontrola součástí operačního systému Windows, ale můžeme 

využít i nabídky tohoto produktu v rámci antivirových balíčků nebo jako samostatného 

programu. [41] 

Rodičovská kontrola 

Pokud chceme využít rodičovskou kontrolu, jež nabízí OS Windows 7, je třeba dítěti 

vytvořit na počítači vlastní uživatelský účet. Tento účet musí být nastaven jako standardní 

uživatel. Rodič přihlášený jako správce poté může nastavit rodičovskou kontrolu.  
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Tu nalezneme v PC cestou přes nabídku Start – Ovládací panely – Uživatelské účty  

a zabezpečení rodiny, kde následně přejdeme k Rodičovské kontrole. V dalším kroku  

se vybere účet dítěte, kterého se bude zabezpečení týkat. Aktivuje se rodičovská kontrola  

a rodič může nastavit tři nabízené oblasti – časové limity, hry, povolení a blokování určitých 

programů. Časové limity umožňují definovat dobu, po kterou může dítě používat počítač. 

V menu Hry lze zvolit, zda dítě může hrát hry, je také možné některé hry zcela blokovat nebo 

využít blokace na základě hodnocení či obsahu hry. Rodič tak může například povolit hry  

pro děti od sedmi let a zároveň zakázat takové, ve kterých se vyskytuje násilí nebo 

diskriminace. V nastavení Povolení a blokování určitých programů lze dítěti odepřít přístup 

k určitým aplikacím. [38] 

Pomocí rodičovské kontroly ve Windows 7 se však nedá dětem omezit nevhodný 

obsah v rámci internetu. Společnost Microsoft ale nabízí dodatečnou službu Zabezpečení 

rodiny, pomocí které je možné odepřít přístup na některé webové stránky. Obdobnou 

variantou jisté ochrany dětí může být instalace některého z následujícího softwaru.  

iProtectYou 

iProtectYou představuje program v anglickém jazyce. Aplikace by měla zajistit 

ochranu před nevhodným obsahem internetu. V nastavení lze zabránit přístupu na vybrané 

webové stránky, lze také blokovat chaty nebo omezit čas, jenž dítě tráví na internetu. [47] 

Anti-Porn 

Tato aplikace by měla zabránit dětem v přístupu na pornografické stránky a jiné 

webové stránky se škodlivým obsahem. Program zahrnuje aktualizovanou databázi webových 

stránek, je zde také možnost adresy přidávat či odebírat. Funkčnost filtru lze nastavit 

rozvrhem. Program je také schopen omezit užívání chatů, v nichž se vyskytují vulgarismy. [8] 

StopGame 

StopGame je program, který je určen především k omezení času stráveného hraním 

her popřípadě i jinou činností, jakou může být online komunikace. Princip spočívá  

ve vytvoření seznamu programů, u kterých si uživatel specifikuje den a čas, po který bude 

program povolen. Pro přehled o stráveném času u her slouží statistika. [39] 

Naomi 

Program s freeware licencí, jenž slouží k filtraci nežádoucího obsahu na webových 

stránkách. Znemožňuje přístup na stránky s pornografickou, drogovou či jinak nevhodnou 
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tématikou, nabízí blokaci P2P klientů. Aplikace neustále sleduje obsah webových stránek  

na základě uživatelových požadavků s cílem zamezit jejich zobrazení. [47] 

Kromě speciálních programů určených k ochraně dětí na internetu existují i webové 

prohlížeče pro děti.  

KidZui - KidZui je webovým prohlížečem pro děti od 3 do 12 let, který nabízí více 

než dva miliony nezávadných, prověřených stránek. Dětem poskytuje výběr her dle věku.  

Je zde také ZuiTube, což představuje bezpečnější YouTube pro děti. KidZui je zdarma  

a v anglickém jazyce. 

Buddy Browser - Dětský prohlížeč, pomocí něhož mají děti přístup k bezpečné 

sociální síti pro děti, vzdělávacím či zábavným videům. Umožňuje nastavit časová omezení  

a poskytuje rodičovskou kontrolu. 

Kidoz - Kidoz představuje prohlížeč pro mladší děti, dokonce již od dvou let. Nabízí 

dětem e-mail, hry a vhodná videa. Rodiče mohou pomocí Kidoz blokovat reklamy i obsah.  

[24]  

2.5.2  Nahlašování závadného obsahu internetu 

V případě že se uživatel setká se závadným obsahem na internetu, měl by tuto 

skutečnost ohlásit. V České republice existuje projekt Červené tlačítko, jehož autorem  

je Národní centrum bezpečného internetu společně s dalšími institucemi. Jedná se o software, 

který by měl pomoci v ochraně dětských uživatelů internetu. Po instalaci by mělo být tlačítko 

viditelné jak na panelu webové prohlížeče, tak i na webové stránce. Reportovaný obsah obdrží 

odborníci, kteří usoudí, zda ho poslat policii. [14] 

 Kopecký však ve svém článku dává jasně najevo, že v prevenci kyberkriminality hraje 

Červené tlačítko takřka bezvýznamnou roli. „Děti primárně neohrožuje nelegální obsah,  

ale nebezpeční uživatelé internetu. Představíme-li si mentalitu mladistvého uživatele (dítěte) 

internetu, který by si snad toto tlačítko do svého počítače nainstaloval, dojde ke znehodnocení 

tlačítka hned několika způsoby: 

 děti budou označovat obsah, který není závadný (z legrace či neznalosti), 

 děti nebudou označovat závadný obsah, protože jím budou fascinovaní, naopak 

budou šířit odkazy na nelegální stránky mezi svými vrstevníky  

(aneb co je zakázáno, to musíme vyzkoušet), 
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 děti budou zbytečně zahlcovat síť a zpomalovat fungování celého systému 

přenosu informací o nelegálním obsahu, protože někdo bude muset zřejmě 

zkontrolovat, zda ohlášená internetová adresa skutečně ukrývá nelegální 

obsah, 

 preventivní dopad na dítě nebude naprosto žádný.“ [29] 

Ohlášení závadného obsahu můžeme učinit i jednodušším způsobem, například 

pomocí online formuláře projektu Saferinternet, který je k dispozici  

na http://oznamte.internethotline.cz. [29] 

Od srpna roku 2012 je také možné nevhodný obsah hlásit prostřednictvím formuláře 

nacházejícího se na webových stránkách Policie ČR. Následně po vyplnění formuláře 

převezme záležitost oddělení informační kriminality. Součková ve svém článku tvrdí: 

„Prioritami v potírání kyberkriminality v České republice je v současné době zejména boj 

proti dětské pornografii, majetkové trestné činnosti na internetu, porušování autorských práv, 

aktivitám směřujícím k vylákání zneužitelných osobních údajů.“ [44] 

Závadný obsah lze také nahlašovat přímo na některých populárních internetových 

stránkách jakou je třeba Facebook. Nahlášený obsah poté prošetřují zaměstnanci Facebooku  

a společnosti oDesk, jež s tímto problémem Facebooku pomáhá. Zaměstnanci musí projít 

zaškolením a řídit se poskytnutou příručkou. Lauschmann v článku uvádí: „Příručka 

obsahuje relativně detailní pravidla o tom, jak v různých případech postupovat. Definováno  

je devět kategorií závadného obsahu, mezi nimi sex a nahota, zneužívání nelegálních látek, 

nenávistný obsah, grafický obsah (obsahující jinde nezařazené typy obrazového obsahu)  

a sebepoškozování.“ [34] 

Je-li obsah skutečně závadný, následuje jeho smazání. Uživateli, který ho zveřejnil, 

může být zablokovaná určitá funkce profilu, zablokován či smazán může být i celý účet. 

Samozřejmě existuje také možnost odvolání. Jelikož se dříve uživatel po nahlášení 

nevhodného obsahu nesetkal s odezvou od Facebooku, vznikl v nastavení Support Dashboard. 

Pomocí něho by měl uživatel získat informace o tom, zda se Facebook záležitostí zabývá  

či jaké kroky podnikl. [9] 

2.5.3  Doporučení pro rodiče 

 Je třeba vhodné umístění počítače. Počítač by měl být situován na viditelné 

místo tak, aby měl rodič možnost lehce zkontrolovat dítě při jeho aktivitách. 
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 Děti by měly navštěvovat bezpečné stránky. Rodiče by měli vědět, jaké 

webové stránky jejich dítě navštěvuje a s kým v prostředí internetu 

komunikuje. Je možné nahlédnout do historie prohlížeče nebo také využít 

možnosti bezpečnějšího vyhledávání pomocí různých filtrovacích nástrojů  

a zabránit tak, aby dítě spatřilo obsah, který je nevhodný vzhledem k jeho 

věku. 

 Rodič by měl dítěti sdělit, jaká komunikace není v prostředí internetu vhodná. 

 Je vhodné učit děti tomu, že veškerý obsah internetu by měly vnímat kriticky. 

Všechny informace nemusejí být pravdivé a je lepší si je ověřit. 

 Rodič by měl dítě poučit o zásadách bezpečnosti na internetu. Je třeba,  

aby se děti naučily tato pravidla dodržovat a byly při času stráveném  

na internetu zodpovědné. 

 V prostředí internetu se můžeme setkat s různě nevhodným obsahem a každý 

by se měl snažit proti takovému obsahu bojovat. Na řadě oblíbených stránek 

najdeme nástroje, které slouží k označování závadného obsahu. Doporučuje  

se, aby rodiče i dítě věděli, jak lze obsah označit. 

 Dítě by mělo být seznámeno s tím, že je třeba chránit své soukromí. Profily  

na sociálních sítích či různých stránkách by měly být zabezpečeny. Vhodné  

je využít možnosti, kdy si uživatel stanoví, kdo si může jeho profil prohlížet. 

 Vždy je nutné chránit svá hesla a děti by k tomu měly být vedeny. Dítě  

by mělo vědět, že své heslo nesmí nikomu sdělovat. V případě veřejných  

PC odmítat možnost pamatování si hesla na daném počítači. 

 V případě komunikace v prostředí internetu by měly být děti obzvlášť 

obezřetné. Identita člověka, se kterým komunikují, nemusí být vždy pravá. 

Dítě musí vědět, že případné nabídky na osobní setkání je nutné odmítnout 

stejně tak jako vyzrazení osobních informací. 

 Je třeba mít na počítači nainstalován antivirový program a provádět jeho 

aktualizaci. Dítě by mělo vědět, že nemá přijímat soubory od cizích osob  

a vyvarovat se nebezpečnému stahování. [18] 
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2.5.4  Komunikace s dětmi 

Mnozí z rodičů ignorují fakt, že se děti na internetu mohou setkat s určitým 

nebezpečím. Jiní tuto skutečnost zcela odmítají. Někteří rodiče jsou zcela internetoví laici  

a jejich děti se na internetu vyznají mnohem lépe než oni. To ovšem neznamená,  

že by nemohli přispět k tomu, aby jejich dítě znalo alespoň základní zásady internetové 

bezpečnosti. Je vhodné, aby probíhala mezi rodičem a dítětem diskuze o tom, co jejich 

potomek na internetu dělá, jaké stránky navštěvuje apod. Z průzkumů vyplynulo, že více  

než šedesát procent dětí si z internetu odneslo negativní zážitek, ale jen malé procento  

jej sdělilo rodičům. Je proto třeba s dětmi komunikovat, aby neměly případné obavy  

se rodičům svěřit. Nemělo by docházet k situacím, kdy dítě ze strachu, že mu rodič zakáže 

přístup k internetu, zamlčí negativní zkušenost s internetem. Doporučuje se vést opakované 

rozhovory na téma online aktivit, s kterými je vhodné začít již v raném věku dítěte.  

Na začátku rozhovoru je vhodné se dítěte zeptat na jeho kamarády,  

zajímat se, co dělají jeho přátelé na internetu. Poté se rodič může dotazovat na populární 

stránky, zajímat se, proč jsou tak navštěvované. Rodič může požádat dítě, aby mu na internetu 

ukázalo své oblíbené webové stránky, hru nebo profil, může se zajímat o zabezpečení  

či nastavení soukromí. S dítětem by měl rodič hovořit také o kyberšikaně, jestli o ní někdy 

slyšelo, zda tuší, jak by na ni mělo reagovat. Důležité je také položit dítěti otázku,  

zda se na internetu setkalo s něčím nepříjemným. Podstatné je, aby dítě vědělo, že může 

jakoukoliv negativní zkušenost rodiči sdělit, aniž by následovalo nějaké potrestání. Starším 

dětem je vhodné pokládat i více konkrétních a důvěrnějších otázek. [36] 
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3. Definice prostředí, stanovení hypotéz 

3.1 Definice prostředí 

V současnosti se děti setkávají s internetem v běžném každodenním životě a často jsou 

nazývány digitální generací. Ještě nikdy nebyly děti tak obklopeny médii, jako je tomu dnes. 

Právě tento fakt vzbuzuje ve veřejnosti jisté obavy. Na konci 90. let se objevovaly 

předpovědi, které očekávaly, že děti se díky novým technologiím stanou zvídavější  

či kreativnější. Šebeš ve svém článku uvádí: „Naopak jiní autoři zdůrazňovali již od počátku 

zásadně negativní vlivy nových technologií na životy dětí: od šíření negativních vzorců 

chování přes špatný vliv na dětskou imaginaci a studijní výsledky až po antisociální účinky 

ústící v rozpad běžných mezilidských kontaktů a rodinných životů. Objevily se také (dnes stále 

sílící) obavy ze zneužívání dětí v kyberprostoru, ať již online pedofily nebo marketingovým 

a reklamním průmyslem.“ [46] 

Průměrný věk uživatele, který se poprvé setkává s internetem, je v České republice  

8 let. Čas, který v průměru děti na internetu stráví, roste s přibývajícím věkem uživatele  

a představuje 2 hodiny denně. Mezi oblíbené aktivity v prostředí internetu patří komunikace 

ať už na sociální síti, pomocí IM služeb nebo chatu, dále pak hraní her a sledování videí. [46] 

Pro svou bakalářskou práci jsem sestavila anonymní dotazníky pro žáky a studenty, 

rodiče a pedagogy. Cílem bylo zajistit vícestranný pohled na problematiku bezpečnosti 

dětských uživatelů internetu a sociálních sítí. Tyto dotazníky byly k dispozici v elektronické 

podobě a pro jejich tvorbu byla využita služba Google Docs. Odkazy na dotazníky byly 

poskytnuty vedení základních a středních škol, také byly dostupné na několika diskuzních 

fórech. Většina otázek byla povinná a respondenti mohli vybrat vždy jen jednu odpověď 

s výjimkou otevřených otázek. 

Dotazník pro děti byl určen žákům základních a středních škol, jejichž věk  

se pohyboval v rozmezí od 10 do 19 let a počet respondentů tohoto dotazníku byl 139.  Tento 

dotazník obsahoval 22 otázek.  

Dalšími respondenty byli rodiče, jejichž dítě dosáhlo alespoň tří let. Rodiče odpovídali 

na 20 otázek a počet zodpovězených dotazníků byl 113. 
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Poslední dotazovanou skupinou byli pedagogové základních a středních škol. Tato 

skupina měla nejmenší zastoupení, jelikož počet zapojených pedagogů činil 22. Pedagogové 

odpovídali na 11 otázek. 

 

Z výše uvedených poznatků vyplývají následující hypotézy. 

3.2 Hypotézy 

H1: Většina dětí má doma přístup k internetu. 

H2: Děti na internetu tráví většinu času na sociálních sítích. 

H3: Většina dětí je registrována na sociální síti Facebook. 

H4: Více než 35% dětí je ochotno poskytovat osobní informace na internetu. 

H5: Rodiče starších dětí (15 – 19 let) nemají přehled o tom, jaké internetové stránky 

jejich dítě navštěvuje. 

H6: Rodiče nevyužívají možností speciálních prohlížečů a programů, které chrání děti 

v prostředí internetu. 

H7: Školy poučují děti o bezpečnosti na internetu. 

H8: Školy s rodiči na problematice bezpečnosti nespolupracují. 

H9: Školy nevyužívají možnost zapojení se do projektů týkajících se bezpečného 

internetu. 

H10: S šikanou a obtěžováním na internetu se setkalo více než 10% dětí.
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4. Analýza prostřednictvím dotazníkového průzkumu 

4.1 Analýza dotazníku pro žáky ZŠ a SŠ 

Otázka č. 1: Jaké je Vaše pohlaví? 

 Z této otázky vyplynulo, že 59% respondentů tvořily dívky a 41% chlapci. 

Otázka č. 2: Do jaké věkové kategorie patříte? 

 53% respondentů tvořila věková kategorie 10 – 14 let, zbylých 47% zastupovala 

věková skupina 15 – 19 let. 

Otázka č. 3: Jakou školu navštěvujete? 

 

Graf 4.1.1: Škola 

 

Otázka č. 4: Máte doma přístup k internetu? 

 Téměř všechny děti mají doma přístup k internetu, záporně odpověděl pouze jeden 

respondent. 

Otázka č. 5: Máte přístup k internetu přes mobilní telefon? 

 

Graf 4.1.2: Internet v mobilu 
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Otázka č. 6: Kolik času denně strávíte na internetu? 

 

Graf 4.1.3: Návštěvnost internetu 

Otázka č. 7: Čas na internetu nejčastěji trávíte: 

 

Graf 4.1.4: Oblíbená činnost na internetu 

Otázka č. 8: Určují Vám rodiče dobu, po kterou můžete surfovat na internetu? 

 Většině dotazovaným (68%) rodiče tuto dobu nijak neomezují. 

 17% respondentů má tuto dobu stanovenou rodiči a dodržuje ji. 

 15% dotazovaných uvedlo, že jim rodiče tuto dobu stanovili, avšak oni tráví čas na 

internetu i déle. 

Otázka č. 9: Jste registrováni na některé ze sociálních sítí? 

 Většina dětí je registrována na sociální síti (97%). 

 Pouze 4 respondenti odpověděli záporně. 
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Otázka č. 10: V případě, že jste registrováni, uveďte, jakou sociální síť nejčastěji 

navštěvujete. 

 

 Graf 4.1.5: Sociální síť 

 Většina respondentů, kteří jsou registrováni na sociální síti, navštěvuje nejčastěji 

Facebook. 

 Žádný z respondentů nezvolil možnost MySpace či Líbímseti. 

 

Otázka č. 11: Pokud navštěvujete sociální síť Facebook, uveďte, kolik Vám bylo při 

registraci let. 

 Více než polovina respondentů (58%) uvedla, že jim při registraci bylo méně  

než 13 let. 

Otázka č. 12: Myslíte si, že sociální sítě zajišťují vysokou bezpečnost osobních údajů? 

 Odpověď „nevím“ zvolilo 43% dotazovaných. 

 Kladně odpovědělo 35% respondentů, zbylých 22% se nedomnívá, že by sociální sítě 

zajišťovaly vysokou bezpečnost osobních údajů. 
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Otázka č. 13: Přidali byste si do "přátel" člověka, kterého neznáte? 

 

Graf 4.1.6: Neznámý člověk v přátelích 

Otázka č. 14: Jste ochotni poskytnout své osobní údaje (např. jméno a příjmení, telefon, 

adresu) osobě, kterou znáte z internetu? 

 

Graf 4.1.7: Ochota poskytnou osobní údaje 

 Většina respondentů na tuto otázku odpověděla záporně, ovšem 15% dětí již sdělilo 

své osobní údaje zcela neznámé osobě. 

Otázka č. 15: Byli byste ochotni jít na schůzku s člověkem, kterého znáte pouze z internetu? 

 

Graf 4.1.8: Schůzka s neznámým člověkem 

 Na schůzce s člověkem, kterého respondent poznal na internetu, bylo již 36 dětí. 
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Otázka č. 16: Myslíte si, že hesla, která používáte na internetu, jsou dostatečně bezpečná? 

 Kladně odpovědělo 45% dotazovaných, záporně 18%. 

 Odpověď nevím zvolilo 37% respondentů. 

Otázka č. 17: Znáte pravidla pro vytváření bezpečného hesla? 

 Ano odpovědělo 64% dětí. Menší polovina volila zápornou odpověď. 

Otázka č. 18: Jak často měníte svá hesla? 

 

Graf 4.1.9: Změna hesla 

Otázka č. 19: Setkali jste se s tím, že by Vás na internetu někdo obtěžoval či šikanoval? 

 

Graf 4.1.10: Setkání s obtěžováním či šikanou 

 S šikanou či obtěžováním v prostředí internetu se setkalo 15% dětí. 
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Otázka č. 20: Setkali jste se s tím, že by Vašeho kamaráda na internetu někdo obtěžoval  

či šikanoval? 

 

Graf 4.1.11: Setkání s obtěžováním či šikanou kamaráda 

 Celkem 30 respondentů odpovědělo, že se jejich kamarád setkal s šikanou  

či obtěžováním na internetu. 

Otázka č. 21: V případě, že by Vás na internetu někdo obtěžoval či šikanoval, svěřili byste 

se: 

 

Graf 4.1.12: Komu byste se svěřili 

Otázka č. 22: Poučil Vás někdo o základních pravidlech bezpečnosti na internetu? 

 Kladně odpovědělo 67% respondentů. Zápornou odpověď zvolilo 33% dětí. 

22% 

78% 

ano

ne

44% 

39% 

1% 13% 

3% kamarádovi

rodičům nebo jinému
členu rodiny

učiteli

nikomu



39 

 

 

4.2 Analýza dotazníku pro rodiče 

Otázka č. 1: Jaké je Vaše pohlaví? 

 Na začátku dotazníku byli respondenti dotazováni, zda jsou ženského či mužského 

pohlaví. Z celkového počtu dotazovaných tvořilo 66 % žen a 34% mužů. 

Otázka č. 2: Jaký je Váš věk? 

 

Graf 4.2.1: Věk 

Otázka č. 3: Jaký je věk Vašeho dítěte? 

 

Graf 4.2.2: Věk dítěte 

Otázka č. 4: Má Vaše dítě doma přístup k internetu? 

 Čtvrtá otázka byla dichotomického typu a respondenti tak vybírali ze dvou odpovědí 

ano/ne. Kladně na otázku odpovědělo 97% respondentů a záporně 3%. 
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Otázka č. 5: V případě že ano, pak zpravidla sedí u PC 

 Pátá otázka navazovala na předchozí otázku a respondenti ji vyplňovali pouze 

v případě, že jejich dítě má doma přístup k internetu. Cílem otázky bylo zjistit, zda 

jsou děti při času tráveném na internetu kontrolovány či nikoli. 

 

Graf 4.2.3: Dítě tráví čas na PC 

Otázka č. 6: Kolik času denně tráví Vaše dítě na internetu? 

 

Graf 4.2.4: Návštěvnost internetu 

Otázka č. 7: Dítě může trávit čas na internetu 

 

Graf 4.2.5: Omezení návštěvy internetu 
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 V této otázce respondenti uváděli, zda dětem určují dobu, po které mohou surfovat na 

internetu či nikoli, popř. zda se jedná o kompromis mezi rodičem a dítětem.  

 Na výběr byla také odpověď, že dítě nemůže navštěvovat internet. 

Otázka č. 8: Víte, jaké stránky Vaše dítě navštěvuje? 

 Kladně odpovědělo 59% rodičů. Odpověď „ne“ volilo 41% respondentů. 

Otázka č. 9: Navštěvuje Vaše dítě sociální síť? 

 

Graf 4.2.6: Návštěvnost sociální sítě 

Otázka č. 10: Víte, s kým Vaše dítě komunikuje ve virtuálním prostředí? 

 Kladně odpovědělo 64% respondentů. Zbylých 36% rodičů neví, s kým jejich dítě na 

internetu komunikuje. 

Otázka č. 11: Považujete za důležité vědět, co Vaše dítě na internetu dělá? 

 Stejně jako u předchozí otázky zde respondenti vybírali ze dvou možností, tedy 

ano/ne. Pro 27% rodičů není podstatné vědět, co jejich dítě na internetu dělá. 

Otázka č. 12: Setkalo se Vaše dítě s obtěžováním či šikanou na internetu? 

 

Graf 4.2.7: Obtěžování a šikana na internetu 

 Celkem 9 rodičů uvedlo, že se jejich dítě setkalo s kyberšikanou. 
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Otázka č. 13: Jak byste reagovali na kyberšikanu Vašeho dítěte? 

 Tato otázka byla jedinou otevřenou otázkou v tomto dotazníku. Rodiče dětí zde 

uváděli, zda znají či neznají možnosti řešení kyberšikany, jak by problém řešili a apod. 

 Většina rodičů uvedla, že neví, jak by tento problém měla řešit. 

 Dále rodiče uváděli, že by se obrátili na školu, méně často pak na policii. 

 Často respondenti zmiňovali snahu poučit dítě o bezpečnosti na internetu a seznámit 

ho s případnými riziky, které v prostředí internetu hrozí. Respondenti uváděli 

například: „Poučením o šikaně na internetu.“ nebo „Vysvětlila bych dítěti možné 

hrozby.“ 

 Rodiče dětí, které se setkaly s kyberšikanou uvedli například tyto odpovědi: „Instalací 

vhodného programu, heslem na počítač, důkladným dozorem.“ „Řešil jsem osobně se 

šikanistou.“ „Promluvila jsem si s dítětem, obrátila se na třídní učitelku.“ 

 

Otázka č. 14: Důsledky kyberšikany 

 

Graf 4.2.8: Důsledky kyberšikany
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Otázka č. 15: Speciální programy, které chrání děti v prostředí internetu 

 

Graf 4.2.9: Speciální programy pro děti 

Otázka č. 16: Prohlížeče určené dětem 

 

Graf 4.2.10: Prohlížeče pro děti 

Otázka č. 17: Má Vaše dítě na počítači svůj vlastní uživatelský účet? 

 Kladně odpovědělo 46% respondentů. 

Otázka č. 18: Využíváte funkci Rodičovské kontroly ve Windows? 

 Většina rodičů (84%) nevyužívá tuto funkci. 

Otázka č. 19: Bylo Vaše dítě poučeno o základních pravidlech bezpečnosti na internetu? 

 

Graf 4.2.11: Poučení o internetové bezpečnosti 
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 Více než polovina respondentů uvedla, že jejich dítě bylo poučeno. 

Otázka č. 20: Myslíte si, že poučovat děti o bezpečnosti na internetu by… 

 

Graf 4.2.12: Kdo by měl poučovat děti 

4.3 Analýza dotazníku pro pedagogy 

Otázka č. 1: Poučuje Vaše škola děti o základních pravidlech bezpečnosti a případných 

rizicích internetu? 

 

Graf 4.3.1: Poučování o bezpečnosti 

Otázka č. 2: Myslíte si, že poučovat děti o bezpečnosti na internetu by… 

 

Graf 4.3.2: Kdo by měl poučovat
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Otázka č. 3: Je Vaše škola zapojená do nějakého projektu týkajícího se bezpečnosti dětí na 

internetu? 

 Záporně odpovědělo 82% dotazovaných. 

Otázka č. 4: Setkal se některý z žáků Vaší školy s kyberšikanou? 

 

Graf 4.3.3: Kyberšikana žáků 

Otázka č. 5: Pokud ano, jak jste tento problém řešili? 

 Tato otázka byla otevřená a pedagogové měli šanci se zde volně vyjádřit. Některé 

z odpovědí jsou uvedeny níže. 

 „Konzultace s rodiči, výchovná komise ve škole.“ 

 „Kontaktovali jsme navzájem rodiče, ale víc škola vyřešit nemůže. Internet, pokud se 

na něj žák nepřipojí ve škole, je záležitost rodičů a škola nemá pravomoci, jak situaci 

řešit. Tyto pravomoci má policie české republiky. Škola může na kyberšikanu 

upozorňovat pouze poučením.“ 

 „Výchovnou komisí, výchovným postihem žáka, který šikanoval.“ 

 „Bylo to mimo školu. I tak jsme dotyčné vyslechli, poučili a oznámili vše rodičům.“ 

 „Přes policii České republiky.“ 
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Otázka č. 6: Setkali jste se s tím, že by Vás někdo z žáků fotil či natáčel a tento obsah poté 

umístil na internet? 

 

Graf 4.3.4: Kyberšikana pedagogů 

Otázka č. 7: Spolupracuje Vaše škola s rodiči žáků na problematice bezpečnosti dětí na 

internetu? 

 Kladně odpovědělo 37% respondentů, stejný počet byl zaznamenán u možnosti 

„nevím“. Záporně odpovědělo 26% pedagogů. 

Otázka č. 8: Pokud ano, tak jak? 

 Problematika se dle odpovědí respondentů řeší především v rámci třídních schůzek. 

Níže jsou uvedeny některé z odpovědí pedagogů. 

 „Přednášky pro rodiče i děti, poučení během třídních schůzek.“ 

 „Informace v hodinách informatiky, doplňková literatura, brožury, letáky, odkazy na 

internet.“ 

 „Společná informační schůzka s rodiči.“ 

 „Informace jsou podávány v rámci SRPDŠ“ 

Otázka č. 9: Jste registrováni na některé ze sociálních sítí? 

 59% dotazovaných pedagogů je registrována na sociální síti. 

Otázka č. 10: Pokud ano, máte mezi svými "přáteli" také žáky? 

 Většina pedagogů (85%) odpověděla záporně. 
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Otázka č. 11: Domníváte se, že se věnuje dostatečná pozornost problematice bezpečnosti dětí 

na internetu? 

 

Graf 4.3.5: Pozornost problematice
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5. Zhodnocení výsledků dotazníkového průzkumu, výstupy a návrhy řešení 

5.1 Zhodnocení hypotéz 

Označení 

hypotézy 
Správnost Zdůvodnění 

H1 ano 
Z odpovědí žáků ZŠ a SŠ vyplynulo, že pouze jeden  žák doma nemá 

přístup k internetu. 

H2 ano 

37% respondentů uvedlo, že jejich nejčastější aktivitou na internetu  

je návštěva sociální sítě. Ostatní aktivity měly nižší procentuální 

zastoupení. 

H3 ano 
Na sociální síti je registrováno 97% dětí z toho 93% nejčastěji 

navštěvuje Facebook. 

H4 ano 
39% dětí už sdělilo nebo je ochotno poskytnout své osobní údaje 

osobě, jež znají pouze z internetu. 

H5 ano 
76% rodičů starších dětí neví, jaké internetové stránky jejich dítě 

navštěvuje. 

H6 ano 

Speciální programy určené k ochraně dětí na internetu využívá jen 

11% respondentů, 10% rodičů má dítě, které využívá prohlížeč pro 

děti a rodičovskou kontrolu ve Windows využívá 16% dotazovaných. 

H7 ne 
64% pedagogů uvedlo, že děti poučuje. Kvůli nízkému počtu 

respondentů nelze s jistotou určit správnost hypotézy. 

H8 ne 

        37% respondentů uvedlo, že škola s rodiči na problematice 

bezpečnosti dětí na internetu spolupracuje, stejný počet byl 

zaznamenán u možnosti „nevím“. Záporně odpovědělo 26% 

pedagogů. Kvůli nízkému počtu respondentů nelze s jistotou určit 

správnost hypotézy. 

H9 ne 
18% škol je zapojeno do projektu bezpečnosti dětí na internetu. Kvůli 

nízkému počtu respondentů nelze s jistotou určit správnost hypotézy. 

H10 ano 
S šikanou či obtěžováním na internetu se setkalo 15 % dětí, navíc 

22% dotazovaných uvedlo, že se s tímto jevem setkal jejich kamarád. 
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5.2 Zhodnocení průzkumu 

Dotazníkového průzkumu žáků ZŠ a SŠ se zúčastnilo celkem 139 respondentů. 

Procentní zastoupení dívek nepatrně převyšovalo zastoupení chlapců. Vyvážené zastoupení 

zde měly obě věkové kategorie. Počet respondentů ze základních škol převyšoval zastoupení 

studentů SŠ. Téměř většina dětí má doma přístup k internetu, více než polovina také využívá 

internet v mobilu. Děti jsou registrovány na sociálních sítích, nejčastěji navštěvují Facebook. 

Pouze 4 děti uvedly, že nejsou registrovány na sociální síti. Kvůli registraci na Facebooku 

lhalo 58% dětí o svém datu narození. Facebook totiž umožňuje registraci uživatelů, kterým je 

minimálně 13 let. Děti se tak na Facebook registrují v době, kdy ještě stanoveného věku 

nedosáhly. Tento fakt svědčí o velké oblíbenosti Facebooku, děti se na něj pravděpodobně 

registrují, jelikož je Facebook populární a stal jakýmsi fenoménem posledních let.   

Na sociálních sítích pak tráví většinu času z doby, jež věnují aktivitám na internetu. 

Oblíbenou zábavou dětí je také hraní počítačových her. Více než polovina dětí je ochotna  

si přidat do tzv. „přátel“ člověka, kterého nezná. Své osobní údaje je ochotno poskytnout  

39% dětí. Schůzky s osobou, kterou zná dítě pouze z internetu, by se zúčastnilo  

14% respondentů a 26% dětí již na takovéto schůzce bylo. Většina dětí se domnívá,  

že používá bezpečná hesla. Respondenti svá hesla převážně nemění. S obtěžováním  

či šikanou na internetu se setkalo 15% respondentů a 22% uvedlo, že se s tímto jevem setkal 

jejich kamarád. V případě, že by se děti staly obětí kyberšikany, sdělily by tento fakt  

ve 44% kamarádovi a 39% rodičům či jinému členy rodiny. Některé děti (17%) uvedly 

možnost, že by se nikomu nesvěřily. V dotaznících pro rodiče, se tak mohlo s kyberšikanou 

setkat více dětí než zjištěných 8%. 

Z dotazníků pro rodiče vyplynulo, že většina dětí má doma přístup k internetu, který 

zpravidla navštěvují samy, tj. v samostatném pokoji bez dozoru rodičů. Na otázku, kolik času 

tráví jejich dítě denně na internetu, nedokázalo odpovědět 13% respondentů. Většina rodičů 

uvedla, že jejich dítě může být na internetu po dobu, na které se společně domluví. Druhou 

nejčastější odpovědí byla možnost, že dítě tuto dobu nemá rodičem omezenou. Procento 

rodičů, kteří nevědí, s kým jejich dítě na internetu komunikuje, bylo 37. Pouze 24% rodičů 

zná možné důsledky kyberšikany a řeší je. Naopak 30% respondentů tento problém vůbec 

neřeší. Tento fakt se potvrdil také v otevřené otázce, kde většina rodičů uvedla, že nezná 

problematiku kyberšikany a neví, jak ji řešit. Zajímavostí bylo, že velká část rodičů 
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navrhovala na případnou kyberšikanu jejich dítěte různá preventivní opatření, např. využití 

softwarové ochrany, ovšem v současnosti, ji převážně nevyužívají. Většina dotazovaných 

uvedla, že se jejich dítě s šikanou ve virtuálním prostředí nesetkalo, 27% rodičů odpovědělo, 

že neví a děti 8% respondentů se setkaly s šikanou na internetu. Více než polovina 

respondentů se domnívá, že poučovat děti o bezpečnosti na internetu by měla škola i rodiče.  

Z průzkumu pedagogů vyplynulo, že se polovina dotazovaných setkala s kyberšikanou 

žáků. Většina pedagogů zastává názor, že děti by měla o bezpečnosti na internetu poučovat 

škola i rodiče. Stejný názor měli také rodiče dětí. Někteří pedagogové netuší, zda na jejich 

škole probíhá nějaká prevence. Neví, zda škola děti poučuje nebo zda spolupracuje s rodiči  

na problematice bezpečnosti. Jelikož se sami pedagogové stávají obětmi internetové šikany, 

byla jim položena otázka, zda se setkali s tím, že by je někdo vyfotil či natočil a tento materiál 

zveřejnil na internetu bez jejich vědomí. Na tuto otázku odpovědělo kladně 27% pedagogů. 

Převážná část respondentů se domnívá, že se problematice bezpečnosti dětí na internetu 

nevěnuje dostatečná pozornost. Výsledky dotazníkového průzkumu pedagogů byly zkresleny 

malým počtem respondentů. Získáno bylo pouhých 22 dotazníků, takže hypotézy spojené 

s tímto dotazníkem nebylo možné dostatečně ověřit. 

5.3 Návrh řešení 

Z dotazníkového průzkumu vyplynulo, že je třeba věnovat problematice bezpečnosti 

dětí na internetu větší pozornost. I přes skutečnost, že 67% dotazovaných dětí uvedlo, že bylo 

seznámeno se základními pravidly bezpečnosti na internetu, se velká část vystavuje 

rizikovému chování. Rodiče by neměli pouze spoléhat na to, že škola s dětmi tuto 

problematiku probírá. V dnešní době se děti setkávají s internetem již před nástupem  

do základní školy a je především na rodičích, aby své dítě s internetem seznámili. Jako 

klíčovou bych viděla samotnou výchovu dítěte a vztah rodič-dítě. Dle průzkumu by se rodiči 

svěřilo s případnou kyberšikanou pouhých 39% dětí. Rodič by se měl zajímat o aktivity svého 

dítěte a dítě by se nemělo bát rodiči svěřit, pokud by se setkalo ve virtuálním prostředí 

s něčím nepříjemným. Jelikož z dotazníkového průzkumu vyplynulo, že rodiče nejsou  

o problematice internetové bezpečnosti dostatečně informováni, je třeba, aby s ní byli v první 

řadě sami seznámeni. Někteří pedagogové uvedli, že s rodiči tuto tématiku řeší v rámci 

třídních schůzek, popřípadě rozdáváním informačních letáčků či pořádáním přednášek. 

Přínosné by bylo zapojení škol do speciálních projektů, které se věnují internetové 

bezpečnosti.  
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Významným projektem je například E-bezpečí. Tento projekt je realizován 

Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a zaměřuje se na preventivní 

vzdělávání, pořádání různých šetření či online poradnu. Díky zpětné vazbě zapojených škol 

funguje vzájemná informovanost o problematice a zvyšuje se kvalitnost poskytovaných 

materiálů. [7] 

Neméně podstatnou roli hraje v prevenci internetové bezpečnosti projekt Safer 

Internet. Zaměřen je nejen na osvětu, ale také zahrnuje internetovou Linku bezpečí, jež nabízí 

dětem pomoc. Pro nahlašování nelegálního obsahu byla zřízena internetová horká linka  

a projekt Červené tlačítko. V rámci projektu Safer Internet vzniklo Národní centrum 

bezpečnějšího internetu, který těží z mezinárodní spolupráce. [7] 

V České republice neexistuje zákon, který by se věnoval kyberšikaně. V trestním 

zákoníku ale nalezneme paragrafy, o které se může kyberšikana opřít. Za trestný čin  

je považováno nebezpečné vyhrožování a pronásledování, neoprávněné nakládání s osobními 

údaji, šíření dětské pornografie či porušení tajemství dopravovaných zpráv. [7]
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Závěr 

V dnešní době se internet a sociální sítě stávají zdrojem zábavy pro mnoho dětí  

a dospívajících. Cílem mé bakalářské práce bylo zmapovat potenciální nebezpečí dětských 

uživatelů internetu a sociálních sítí, zjistit možná rizika, která přináší práce s internetem  

a zaměřit se na bezpečný pohyb dětí na internetu. 

První část práce se věnovala teoretickým východiskům, charakteristice internetu  

a sociálních sítí, specifikům virtuálního prostředí. Dále upozorňovala na možná rizika spojená 

s pohybem v kyberprostoru a nastiňovala prevenci těchto rizik. Druhá část práce obsahovala 

definici prostředí a hypotéz k dotazníkovému průzkumu. Poté v práci najdeme analýzu 

dotazníků. Poslední kapitola byla věnována zhodnocení hypotéz a průzkumu, nastolení 

návrhu řešení. 

Pro dosažení cíle bakalářské práce byly vytvořeny tři dotazníky. Respondenty těchto 

dotazníků byli žáci a studenti základních a středních škol, rodiče a pedagogové. Dotazníky 

byly respondentům dostupné v elektronické podobě. Na základě výsledků dotazníkového 

průzkumu byly ověřeny předem stanovené hypotézy. Většina hypotéz se potvrdila,  

avšak 3 hypotézy nebylo možno řádně ověřit z důvodu nízkého počtu respondentů dotazníku 

pro pedagogy. 

Z průzkumu vyplynulo, že více než polovina dotazovaných dětí sice byla poučena  

o internetové bezpečnosti, avšak velká část respondentů vykazovala známky rizikového 

chování. Děti jsou ochotny jít na schůzku s člověkem, kterého znají pouze z virtuálního 

prostředí (40%) a poskytovat své osobní údaje (39%). Pokud by se setkaly s obtěžováním  

či šikanou na internetu, pouhých 39% respondentů by se s touto skutečností svěřilo rodičům. 

Podstatné je, aby měly děti dostatek informací a věděly, na koho se s případným problémem 

obrátit. Je třeba nebagatelizovat tuto problematiku a klást důraz na prevenci možných rizik, 

jelikož nejslabším článkem internetové bezpečnosti bývá zpravidla samotný uživatel.  
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Seznam zkratek 

ARPANET   Advanced Research Projects Agency Network 

CERN    Conseil Européen pour la recherche nucléaire 

ČR    Česká republika 

ICQ    I Seek You 

ICT    Information and Communication Technologies 

IM    Instant Messaging 

IP    Internet Protocol 

MMORPG   Massive(ly)-Multiplayer Online Role-Playing Game 

OS    Operační systém 

PC    Personal Computer 

SMS    Short Message Service 

SŠ    Střední škola 

TCP    Transmission Control Protocol 

USA    United States of America 

WWW   World Wide Web 

ZŠ    Základní škola 
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Příloha č. 1 Dotazník pro žáky a studenty ZŠ, SŠ 

Příloha č. 2 Dotazník pro rodiče 

Příloha č. 3 Dotazník pro pedagogy 



1 

 

Příloha č. 1 Dotazník pro žáky a studenty 

1. Jaké je Vaše pohlaví?  

a. Dívka 

b. Chlapec 

2. Do jaké věkové kategorie patříte? 

a. 10 – 14 let 

b. 15 – 19 let 

3. Jakou školu navštěvujete? 

a. Základní školu 

b. Střední školu 

4. Máte doma přístup k internetu? 

a. Ano 

b. Ne 

5. Máte přístup k internetu přes mobilní telefon? 

a. Ano 

b. Ne 

6. Kolik času denně strávíte na internetu? 

a. Internet nenavštěvuji 

b. Méně než 30 minut 

c. 30 minut – 1 hodinu 

d. 1 – 2 hodiny 

e. 2 – 3 hodiny 

f. 3 – 4 hodiny 

g. 4 – 5 hodin 

h. Více než 5 hodin 

7. Čas na internetu nejčastěji trávíte… 

a. Hraním her 

b. Sledováním videa 

c. Poslechem hudby 

d. Vyhledáváním informací do školy 

e. Vyhledáváním informací pro zábavu 

f. Na sociální síti 
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8. Určují Vám rodiče dobu, po kterou můžete surfovat na internetu? 

a. Ano, tuto dobu dodržuji 

b. Ano, ale často jsem na internetu i déle 

c. Ne 

9. Jste registrováni na některé ze sociálních sítí? 

a. Ano 

b. Ne 

10. V případě, že jste registrováni, uveďte, jakou sociální síť nejčastěji navštěvujete. 

a. Facebook 

b. Twitter 

c. Google+ 

d. MySpace 

e. Lidé.cz 

f. Líbímseti.cz 

g. Spolužáci.cz 

h. Jiná: …………………………………………………. 

11. Pokud navštěvujte sociální Facebook, uveďte, kolik Vám bylo při registraci let. 

a. Méně než 13 let 

b. Více než 13 let 

12. Myslíte si, že sociální sítě zajišťují vysokou bezpečnost osobních údajů? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

13. Přidali byste si do „přátel“ člověka, kterého neznáte? 

a. Ano, už jsem si neznámého člověka přidal/a 

b. Ano, ale ještě jsem tak neučinil/a 

c. Ne 

14. Jste ochotni poskytnout své osobní údaje (např. jméno a příjmení, telefon, 

adresu) osobě, kterou znáte z internetu? 

a. Ano, už jsem tyto údaje někomu sdělil/a 

b. Ano, ale ještě jsem tak neučinil/a 

c. Ne 
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15. Byli byste ochotni jít na schůzku s člověkem, kterého znáte pouze z internetu? 

a. Ano, už jsem na takovéto schůzce byl/a 

b. Ano, ale ještě jsem na takovéto schůzce nebyl/a 

c. Ne 

16. Myslíte si, že hesla, které používáte na internetu, jsou dostatečně bezpečná? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

17. Znáte pravidla pro vytváření bezpečného hesla? 

a. Ano 

b. Ne 

18. Jak často měníte svá hesla? 

a. Svá hesla neměním 

b. Jednou za rok 

c. Jednou za půl roku 

d. Častěji než jednou za půl roku 

19. Setkali jste se s tím, že by Vás na internetu někdo obtěžoval či šikanoval?  

(Např. Vám někdo zasílal urážející zprávy, zveřejnil o Vás ponižující zprávy, 

fotografii nebo video, chtěl po Vás intimní fotografie a podobně.) 

a. Ano 

b. Ne 

20. Setkali jste se s tím, že by Vašeho kamaráda na internetu někdo obtěžoval či 

šikanoval? 

a. Ano 

b. Ne 

21. V případě, že by Vás někdo na internetu obtěžoval nebo šikanoval, svěřili byste 

se 

a. Kamarádovi 

b. Rodičům nebo jinému členu rodiny 

c. Učiteli 

d. Nikomu 

e. Jiná možnost: …………………………………………………. 
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22. Poučil Vás někdo o základních pravidlech bezpečnosti na internetu? 

a. Ano 

b. Ne
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Příloha č. 2 Dotazník pro rodiče 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

a. Žena 

b. Muž 

2. Jaký je Váš věk? 

a. Méně než 25 let 

b. 25 – 34 let 

c. 35 – 44 let 

d. 45 – 54 let 

e. Více než 54 let 

3. Jaký je věk Vašeho dítěte? 

a. 3 – 6 let 

b. 7 – 9 let 

c. 10 – 14 let 

d. 15 – 19 let 

4. Má Vaše dítě doma přístup k internetu? 

a. Ano 

b. Ne 

5. V případě že ano, pak zpravidla sedí u PC 

a. samo ve svém pokoji 

b. samo na viditelném místě 

c. společně s Vámi 

6. Kolik času denně tráví Vaše dítě na internetu? 

a. Internet nenavštěvuje 

b. Méně než 30 minut 

c. 30 minut – 1 hodinu 

d. 1 – 2 hodiny 

e. 2 – 3 hodiny 

f. 3 – 4 hodiny 

g. 4 – 5 hodin 

h. Více než 5 hodin 

i. Nevím 
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7. Dítě může trávit čas na internetu 

a. Po dobu, kterou jste mu stanovili 

b. Po dobu, na které se společně domluvíte 

c. Jak dlouho chce 

d. Nemůže chodit na internet 

8. Víte, jaké stránky Vaše dítě navštěvuje? 

a. Ano 

b. Ne 

9. Navštěvuje Vaše dítě sociální síť? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

10. Víte, s kým Vaše dítě komunikuje ve virtuálním prostředí? 

a. Ano 

b. Ne 

11. Považujete za důležité vědět, co Vaše dítě dělá na internetu? 

a. Ano 

b. Ne 

12. Setkalo se Vaše dítě s obtěžováním či šikanou na internetu? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

13. Jak byste reagovali na kyberšikanu? (tj. šikana prostřednictvím internetu, 

mobilních telefonů) 

 

14. Případné důsledky kyberšikany 

a. Znám a řeším je 

b. Neznám, ale obávám se jich 

c. Neřeším 

d. Považuji problém za přehnaný
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15. Speciální programy, které chrání děti v prostředí internetu 

a. Neznám 

b. Znám, ale nepoužívám 

c. Znám a používám 

16. Speciální prohlížeče určené pro děti 

a. Neznám 

b. Znám, ale mé dítě ho nepoužívá 

c. Znám a mé dítě ho používá 

17. Má Vaše dítě na počítači svůj vlastní uživatelský účet? 

a. Ano 

b. Ne 

18. Využíváte funkci Rodičovské kontroly ve Windows? 

a. Ano 

b. Ne 

19. Bylo Vaše dítě poučeno o základních pravidlech bezpečnosti na internetu? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

20. Myslíte si, že poučovat děti o bezpečnosti na internetu by 

a. Měla především škola 

b. Měli především rodiče 

c. Měla škola i rodiče 

d. Neměl nikdo, děti mají dostatek informací
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Příloha č. 3 Dotazník pro pedagogy 

1. Poučuje Vaše škola děti o základních pravidlech bezpečnosti a případných 

rizicích internetu? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

2. Myslíte si, že poučovat děti o bezpečnosti na internetu by 

a. měla především škola 

b. měli především rodiče 

c. měla škola i rodiče 

d. nikdo, děti mají dostatek informací 

3. Je Vaše škola zapojena do nějakého projektu týkajícího se bezpečnosti dětí na 

internetu? 

a. Ano 

b. Ne 

4. Setkal se některý z žáků Vaší školy s kyberšikanou?  

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

5. Pokud ano, jak jste tento problém řešili? 

 

6. Setkali jste se s tím, že by Vás někdo z žáků fotil či natáčel a tento obsah pak 

umístil na internet? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

7. Spolupracuje Vaše škola s rodiči žáků na problematice bezpečnosti dětí na 

internetu? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

8. Pokud ano, tak jak? 
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9. Jste registrováni na některé ze sociálních sítí? 

a. Ano 

b. Ne 

10. Pokud ano, máte mezi svými „přáteli“ také žáky? 

a. Ano 

b. Ne 

11. Domníváte se, že se věnuje dostatečná pozornost problematice dětí na internetu? 

a. Ano 

b. Ne 


