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BudBud jovicejovice



Definice Definice ššikany a jejikany a jejíí formyformy
ŠŠikanovikanováánníí je jakje jakéékoliv chovkoliv chováánníí, jeho, jehožž zzáámm rem je:rem je:

-- ublublíížžit, ohrozit nebo zastrait, ohrozit nebo zastraššovat ovat žžááka, pka, p íípadnpadn skupinu skupinu 
žžáákk . . 
SpoSpo íívváá vv ccíílených a opakovaných fyzických a psychických lených a opakovaných fyzických a psychických 
úútoctocíích ch jedincem nebo skupinou vjedincem nebo skupinou v i jedinci i jedinci i skupini skupin žžáákk , kte, kte íí
se neumse neumíí nebo znebo z nejrnejr znzn jjšíších dch d vodvod nemohou brnemohou bráánit. nit. 
Zahrnuje Zahrnuje jak fyzickjak fyzickéé úútoky vtoky v podobpodob bitbitíí, vyd, vydíírráánníí, loupe, loupežžíí, , 
popošškozovkozováánníí vv ccíí, tak i , tak i úútoky slovntoky slovníí vv podobpodob nadnadáávek, pomluv, vek, pomluv, 
vyhrovyhrožžovováánníí i ponii ponižžovováánníí. . 
MM žže me míít i formu t i formu sexusexuáálnlníího obtho obt žžovováánníí aažž zneuzneužžíívváánníí. . 
NovNov se mse m žže realizovat e realizovat i prosti prost ednictvednictvíím elektronickm elektronickéé
komunikacekomunikace, jedn, jednáá se o tzv. se o tzv. kyberkyberššikanuikanu. Ta zahrnuje . Ta zahrnuje úútoky toky 
pomocpomocíí ee--mailmail , , smssms zprzprááv, vyvv, vyv ššovováánníí ururáážžlivých materilivých materiááll
na internetovna internetovéé strstráánky apodnky apod. . 
ŠŠikana se projevuje ikana se projevuje i vi v nepnep íímméé podobpodob jako demonstrativnjako demonstrativníí
pp ehlehlíížženeníí a ignorova ignorováánníí žžááka ka i i žžáákk tt íídndníí nebo jinou nebo jinou 
skupinou spoluskupinou spolužžáákk . . 
NebezpeNebezpe nost pnost p sobensobeníí ššikany spoikany spo íívváá zvlzvlášáštt vv zzáávavažžnosti, nosti, 
dlouhodobosti a nezdlouhodobosti a nez íídka vdka v celoceložživotnivotníích nch náásledcsledcíích nach na dudušševnevníí a a 
tt lesnlesnéé zdravzdravíí obob ti.ti.



Definice Definice ššikany a jejikany a jejíí formyformy
ŠŠikanovikanováánníí se ve svse ve svéé zzáároderode nnéé formform vyskytuje vyskytuje 
prakticky na vprakticky na vššech ech šškolkoláách. Pocit bezpech. Pocit bezpe íí kakažžddéého ho 
jedince a jeho zajedince a jeho za lenlen nníí do tdo t íídndníího kolektivu je zho kolektivu je záákladnkladníí
podmpodmíínkou vytvnkou vytváá eneníí produktivnproduktivníího prostho prost ededíí a dobra dobréého ho 
socisociáálnlníího klimatu tho klimatu t íídy a dy a šškoly. koly. 
VVššechny echny šškoly a koly a šškolskkolskáá zaza íízenzeníí majmajíí povinnost povinnost 
pp edchedcháázet vzet vššem nem nááznakznak m nm náásilsilíí a a ššikanovikanováánníí. . 
ŠŠikanovikanováánníí vv jakjakéékoli formkoli form a podoba podob nesmnesmíí být být 
pracovnpracovnííky ky šškoly akceptovkoly akceptovááno. no. 
SamotnSamotníí pedagogipedagogi ttíí pracovnpracovnííci nesmci nesmíí svým jednsvým jednáánníím s m s 
nn kterými kterými žžááky a chovky a chováánníím vm v i nim podni nim podn covat covat 
zhorzhorššovováánníí vztahvztah smsm ujujííccíí kk ššikanovikanováánníí tt chto chto žžáákk
jejich spolujejich spolužžááky. ky. 



FORMY FORMY ŠŠIKANYIKANY

Mezi stejnMezi stejn starými starými žžááky.ky.
PPááchanchanáá na mladna mladšíších ch žžááccíích.ch.
PPááchanchanáá pedagogem na pedagogem na žžáákovi a opakovi a opa nn ..
Mezi pedagogy (MOBBING).Mezi pedagogy (MOBBING).
Ze strany nadZe strany nad íízenzenéého/podho/pod íízenzenéého ho 
(BOSSING).(BOSSING).



Projevy Projevy ššikanovikanováánníí

ŠŠikanovikanováánníí mmáá ve svých projevech velice rve svých projevech velice r znou znou 
podobu. Mezi zpodobu. Mezi záákladnkladníí formy formy ššikany patikany pat íí: : 
VerbVerbáálnlníí ššikana, pikana, p íímmáá a nepa nep íímmáá –– psychickpsychickáá
ššikana (souikana (sou ááststíí je i je i kyberkyberššikanaikana, d, d je se takje se takéé
pomocpomocíí ICT technologiICT technologiíí).).
FyzickFyzickáá ššikana, pikana, p íímmáá a nepa nep íímmáá (pat(pat íí sem i sem i 
krkráádedežže a nie a ni eneníí majetku obmajetku ob ti).ti).
SmSmíšíšenenáá ššikana, kombinace verbikana, kombinace verbáálnlníí a fyzicka fyzickéé
ššikany (nikany (náásilnsilnéé a a manipulativnmanipulativníí pp ííkazy apod.).kazy apod.).
Za urZa ur itých okolnostitých okolnostíí mm žže e ššikanovikanováánníí pp erer st ast ažž
do forem do forem skupinovskupinovéé trestntrestnéé innosti innosti a v a v 
nn kterých opravdu zkterých opravdu záávavažžných pných p íípadech mpadech m žže e 
nabýt i nabýt i rysy organizovanrysy organizovanéého zloho zlo inuinu. P. P ííklady klady 
ššikanovikanováánníí jsou uvedeny vjsou uvedeny v pp ííloze.loze.



OdpovOdpov dnost dnost šškoly 1koly 1
ŠŠkola kola i i šškolskkolskéé zaza íízenzeníí mmáá jednoznajednozna nou nou 
odpovodpov dnost za ddnost za d ti a ti a žžááky. ky. 
V souladu sV souladu s ustanovenustanoveníím m §§ 29  z29  záákona kona . 561/2004 . 561/2004 
Sb., o pSb., o p ededšškolnkolníím,  zm,  záákladnkladníím, stm, st ednedníím, vym, vyššíšším m 
odbornodbornéém a jinm a jinéém vzdm vzd lláávváánníí ((šškolský zkolský záákon), ve kon), ve 
znzn nníí pozdpozd jjšíších pch p edpisedpis , jsou , jsou šškoly a koly a šškolskkolskáá
zaza íízenzeníí povinny zajipovinny zajišš ovat bezpeovat bezpe nost a nost a 
ochranu zdravochranu zdravíí dd ttíí, , žžáákk a studenta student vv prpr bb hu hu 
vvššech vzdech vzd lláávacvacíích a souvisejch a souvisejííccíích aktivitch aktivit, a , a 
sousou asnasn vytvvytváá et podmet podmíínky pro jejich zdravý nky pro jejich zdravý 
vývoj  a  pro  pvývoj  a  pro  p edchedcháázenzeníí vzniku rizikovvzniku rizikovéého ho 
chovchováánníí (soci(sociáálnln patologických jevpatologických jev ). ). 
ZZ tohoto dtohoto d vodu musvodu musíí pedagogický pracovnpedagogický pracovníík k 
ššikanovikanováánníí mezi mezi žžááky  pky  p edchedcháázet, jeho projevy zet, jeho projevy 
neprodlenneprodlen eeššit a kait a kažžddéé obob ti poskytnout ti poskytnout 
okamokamžžitou pomoc. itou pomoc. 



OdpovOdpov dnost dnost šškoly 2koly 2
ZZ hlediska trestnhlediska trestníího  zho  záákona mkona m žže e ššikanovikanováánníí
žžáákk naplnapl ovat skutkovou podstatu trestných ovat skutkovou podstatu trestných 
inin i provini provin nníí (d(dáále jen trestných le jen trestných inin ) ) 

vydvydíírráánníí ((§§235), 235), omezovomezováánníí osobnosobníí
svobody svobody ((§§213), 213), úútiskutisku ((§§237), 237), ublublíížženeníí na na 
zdravzdravíí ((§§221221--224), 224), loupeloupežžee ((§§234), 234), nnáásilsilíí
proti skupinproti skupin obyvatelobyvatel a proti a proti 
jednotlivcijednotlivci (zvl(zvlášáštt §§197a), 197a), popošškozovkozováánníí
cizcizíí vv ci ci ((§§257), 257), znznáásilnsiln nníí ((§§241), 241), 
kuplkuplíí stvstvíí ((§§204), 204), nebezpenebezpe nnéé
pronpronáásledovsledováánníí apod.apod.



OdpovOdpov dnost dnost šškoly 3koly 3
Pedagogický pracovnPedagogický pracovnííkk, kter, kteréému  bude  znmu bude znáám  pm  p íípad pad 
ššikanovikanováánníí a a nepnep ijme vijme v tomto ohledu tomto ohledu žžáádndnéé opatopat eneníí, , se se 
vystavuje riziku trestnvystavuje riziku trestníího postihu pro ho postihu pro 
neoznneoznáámenmeníí, p, p íípadnpadn nepnep ekaekažženeníí trestntrestnéého ho inuinu
((§§168, 167 trestn168, 167 trestníího zho záákona). kona). 
VV úúvahu pvahu p ichicháázejzejíí i dali dalšíší trestntrestnéé iny iny jako napjako nap . . 
nadrnadržžovováánníí ((§§166 166 trtr.  z.  záákona) kona) i i schvalovschvalováánníí
trestntrestnéého ho inuinu ((§§165 165 trtr.  z.  záákona), vkona), v krajnkrajníím  pm p íípadpad i i 
podnpodn covcováánníí ((§§164 164 trtr. z. záákona). kona). 
Skutkovou podstatu Skutkovou podstatu úú astenstvastenstvíí na trestnna trestnéém m inu inu 
((§§10 10 trtr.  z.  záákona) mkona)  m žže jedne jednáánníí pedagogickpedagogickéého ho 
pracovnpracovnííka naplka napl ovat  vovat  v pp íípadpad , , žže  o  chove  o  chováánníí žžáákk
vv dd l a nezabrl a nezabráánil spnil spááchcháánníí trestntrestnéého ho inuinu napnap . . 
ttíím, m, žže e ponechal ponechal ššikanovanikanovanéého samotnho samotnéého mezi ho mezi 
ššikanujikanujííccíími mi žžááky apodky apod..



ŠŠkoly a koly a šškolskkolskáá zaza íízenzeníí vv prevenci prevenci 
ššikanovikanováánníí

ZZáákladem prevence kladem prevence ššikanovikanováánníí a  na  náásilsilíí na na šškolkoláách je ch je 
podpora pozitivnpodpora pozitivníích vzch vzáájemných vztahjemných vztah mezi mezi žžááky (a ky (a 
mezi mezi žžááky  a  uky a u iteli). iteli). ŠŠkoly a koly a šškolskkolskáá zaza íízenzeníí pp i i 
efektivnefektivníí realizaci prevence realizaci prevence ššikanovikanováánníí usilujusilujíí o o 
vytvvytváá eneníí bezpebezpe nnéého prostho prost ededíí a za ta za tíím m úú elem:elem:
podporujpodporujíí solidaritu a toleranci,solidaritu a toleranci,
podporujpodporujíí vv domdomíí sounsounááleležžitostiitosti
posilujposilujíí a vytva vytváá íí podmpodmíínky pro zapojennky pro zapojeníí vvššech ech žžáákk do do 
aktivit taktivit t íídy a dy a šškolykoly
uplatuplat ujujíí spoluprspoluprááci  mezi  dci  mezi  d tmi a rozvtmi a rozvííjjíí jejich jejich 
vzvzáájemný respektjemný respekt
rozvrozvííjjíí jednjednáánníí vv souladu ssouladu s prpráávnvníími normami a mi normami a 
ss dd razem na prrazem na práávnvníí odpovodpov dnost jedince.dnost jedince.



ŠŠkoly a koly a šškolskkolskáá zaza íízenzeníí vv prevenci prevenci 
ššikanovikanováánníí

editelediteléé šškol kol a a šškolských zakolských za íízenzeníí
odpovodpovíídajdajíí za systza systéémovmovéé aktivity aktivity šškoly koly 
vv oblasti prevence oblasti prevence ššikanovikanováánníí a na náásilsilíí..
VychVycháázzíí pp itom zitom z komplexnkomplexníího pojetho pojetíí
preventivnpreventivníí strategie, kterstrategie, kteráá je ve smyslu je ve smyslu 
MetodickMetodickéého pokynu kho pokynu k primprimáárnrníí prevenci prevenci 
socisociáálnln patologických jevpatologických jev u  du  d ttíí, , žžáákk a a 
studentstudent ve ve šškolkoláách a ch a šškolských zakolských za íízenzenííchch . . 
j. 20j. 20 006/2007006/2007--51 sou51 sou ááststíí MinimMinimáálnlníího ho 
preventivnpreventivníího programu ho programu šškoly.koly.



editelediteléé šškoly 1koly 1

ZajistZajistíí vzdvzd lláávváánníí pracovnpracovnííkk
(pedagogických i nepedagogických) (pedagogických i nepedagogických) 
vv akreditovaných kurzech kakreditovaných kurzech k problematice problematice 
ššikanovikanováánníí. . 
VzdVzd lláávváánníí šškolnkolníího metodika prevence ve ho metodika prevence ve 
specializaspecializa nníím studiu se m studiu se ííddíí §§ 9 vyhl9 vyhlášášky ky 
.. 317/2005 Sb.317/2005 Sb.



editelediteléé šškoly 2koly 2

ZajistZajistíí vv souladu ssouladu s pracovnpracovníím m áádem dem dohled dohled 
pedagogických pracovnpedagogických pracovnííkk nad nad žžáákyky
zejmzejmééna ve na ve šškole pkole  p ed vyued vyu ovováánníím, o m, o 
pp estestáávkvkáách mezi vyuch mezi vyu ovacovacíími hodinami, mi hodinami, 
mezi dopolednmezi dopoledníím a odpolednm a odpoledníím vyum vyu ovováánníím, m, 
podle potpodle pot eby  peby  p i  pi  p echecháázenzeníí žžáákk mezi mezi 
budovami budovami šškoly, do zakoly,  do  za íízenzeníí šškolnkolníího ho 
stravovstravováánníí a do a do šškolnkolníí drudružžiny. iny. 
PP edevedevšíším v prostorm v prostoráách, kde kch, kde k ššikanovikanováánníí jijižž
dodoššlo nebo kde by k nlo nebo kde by k n mu mohlo dochmu mohlo docháázet.zet.



editelediteléé šškoly 3koly 3
ZajistZajistíí, aby , aby žžááci i pedagogici i pedagogi ttíí pracovnpracovnííci ci 
byli seznbyli seznáámeni  smeni  s negativnnegativníími  dmi  d sledky sledky 
ššikanovikanováánníí,  a  to  jak  pro  jeho  ob,  a  to  jak  pro  jeho  ob ti a ti a 
pachatele, tak i pro celý tpachatele, tak i pro celý t íídndníí ((šškolnkolníí) ) 
kolektiv. Za zvlkolektiv. Za zvlášáš nebezpenebezpe nou  je  tnou  je  t eba eba 
povapovažžovat tendenci podceovat tendenci podce ovat poovat po áátete nníí
projevy projevy ššikanovikanováánníí..
ZajistZajistíí dopldopl ovováánníí šškolnkolníí knihovny o knihovny o 
literaturu z oblasti problematiky nliteraturu z oblasti problematiky náásilnsilnéého ho 
chovchováánníí a a ššikanovikanováánníí



editel editel šškoly + Pedagogikoly + Pedagogi ttíí pracovnpracovníícici
VVššichni pedagogiichni pedagogi ttíí pracovnpracovnííci  vedou  dci  vedou  d slednsledn a a 
systematicky systematicky žžááky a studenty kky a studenty k osvojovosvojováánníí norem norem 
mezilidských vztahmezilidských vztah zalozaložžených na demokratických ených na demokratických 
principech, respektujprincipech, respektujííccíích identitu a individualitu ch identitu a individualitu žžááka. ka. 
PomPomááhajhajíí rozvrozvííjet pozitivnjet pozitivníí mezilidskmezilidskéé vztahy a vztahy a úúctu ctu 
kk žživotu druhivotu druhéého ho lovlov ka.ka.
VVššichni pedagogiichni pedagogi ttíí pracovnpracovnííci  by  mci  by  m li vnli vníímat vztahy mat vztahy 
mezi mezi žžááky a atmosfky a atmosfééru  vru  v tt íídndníích kolektivech, kde ch kolektivech, kde 
pp sobsobíí,  jako  ned,  jako  nedíílnou  a  velmi  dlnou  a  velmi  d leležžitou souitou sou áást svst svéé
prprááce.  Dce.  D leležžititéé aktivity aktivity šškoly nelze spojovat jen koly nelze spojovat jen 
ss urur itým vyuitým vyu ovacovacíím  pm  p edmedm tem nebo skupinou tem nebo skupinou 
pp edmedm tt . Vztahy a chov. Vztahy a chováánníí pedagogických i pedagogických i 
nepedagogických pracovnnepedagogických pracovnííkk vv i sobi sob a va v i i žžáákk m, m, 
ovlivovliv ujujíí chovchováánníí žžáákk ..
Ve Ve šškolnkolníím m áádu budou jasndu budou jasn stanovena pravidla stanovena pravidla 
chovchováánníí vv etnetn sankcsankcíí za jejich poruza jejich poruššeneníí..



Program proti Program proti ššikanovikanováánníí 11
KaKažžddáá šškola si vytvokola si vytvo íí vlastnvlastníí Program proti Program proti 
ššikanovikanováánníí, pokud ho doposud nem, pokud ho doposud nemáá. Tento program . Tento program 
se stane souse stane sou ááststíí MinimMinimáálnlníího preventivnho preventivníího ho 
programu. programu. 
Na tvorbNa tvorb a realizaci programu se poda realizaci programu se podíílejlejíí vvššichni ichni 
pedagogipedagogi ttíí pracovnpracovnííci ci šškoly. Koordinace jeho tvorby koly. Koordinace jeho tvorby 
patpat íí ke standardnke standardníí innosti innosti šškolnkolníího metodika ho metodika 
prevence. Ten podle potprevence. Ten podle pot eby spolupracuje eby spolupracuje 
ss metodikem prevence vmetodikem prevence v PPP. PPP. 
Za realizaci a hodnocenZa realizaci a hodnoceníí programu je programu je 
odpovodpov dný dný editel editel šškolykoly..
CCíílem programu je vytvolem programu je vytvo it ve it ve šškole bezpekole bezpe nnéé, , 
respektujrespektujííccíí a spolupracuja spolupracujííccíí prostprost ededíí.  .  
DD leležžititéé je zamje zam it se na oblast komunikace a vztahit se na oblast komunikace a vztah
mezi mezi žžááky ve tky ve t ííddáách, a to bez ohledu na to, zda tam ch, a to bez ohledu na to, zda tam 
kk projevprojev m m ššikany jiikany jižž dodoššlo lo i ne. i ne. 
SouSou asnasn je  tje  t eba stanovit smysluplnou strukturu eba stanovit smysluplnou strukturu 
programu.programu.



Program proti Program proti ššikanovikanováánníí 22
HlavnHlavníí sousou ááststíí programu je krizový plprogramu je krizový pláán, který eliminuje n, který eliminuje i i 
minimalizuje minimalizuje šškody vkody v pp íípadpad , , žže ke k ššikanovikanováánníí ve ve šškolnkolníím m 
prostprost ededíí dojde. Mdojde. M ly by zly by z nn j jednoznaj jednozna nn vyplynout vyplynout 
kompetence jednotlivých osob a specifický postup a zpkompetence jednotlivých osob a specifický postup a zp sob sob 
eeššeneníí. Konkr. Konkréétntn je nutnje nutnéé rozpracovat dva typy scrozpracovat dva typy scéénnáá ::

SS krizovým plkrizovým pláánem jsou vnem jsou vžždy na zady na za áátku tku šškolnkolníího roku ho roku 
prokazatelnprokazateln seznseznáámeni meni žžááci (pci (p imim enen jejich vjejich v ku), studenti ku), studenti 
a jejich za jejich záákonnkonníí zzáástupci.stupci.

1.1. PrvnPrvníí zahrnuje situace, kterzahrnuje situace, kteréé šškola zvlkola zvláádne dne eeššit it 
vlastnvlastníími silamimi silami. Do t. Do tééto skupiny patto skupiny pat íí postupy pro postupy pro 
popo áátete nníí ststáádia dia ššikanovikanováánníí a ra ráámcový tmcový t íídndníí program pro program pro 
eeššeneníí zzáároderode nnéého stho stáádia dia ššikanovikanováánníí..

2.2. Druhý zahrnuje situace, kdy Druhý zahrnuje situace, kdy šškola potkola pot ebuje pomoc ebuje pomoc 
zz venku venku a je nezbytna je nezbytnáá jejjejíí sousou innost se specializovanými innost se specializovanými 
institucemi (viz institucemi (viz l. 9) a policil. 9) a policiíí. Sem pat. Sem pat íí eeššeneníí pp íípadpad
pokropokro ililéé a nestandardna nestandardníí ššikany, napikany, nap . výbuchu skupinov. výbuchu skupinovéého ho 
nnáásilsilíí vv i obi ob ti.ti.



1. stadium 1. stadium ššikany ikany -- ostrakismusostrakismus

asto podceasto podce ovanovanáá forma forma ššikanyikany
JednJednáá se se asto o masto o míírnrnéé (p(p eveváážžnn
psychickpsychickéé formy nformy náásilsilíí).).
len skupiny je vylen skupiny je vy lele ovováán na periferii n na periferii 

(nen(neníí obloblííben, uznben, uznáávváán, pomlouvn, pomlouváán, n, 
centrem vtcentrem vtíípkpk aj.)aj.)
V tV tééto fto fáázi vzi v ttššinou nikoho nenapadne, inou nikoho nenapadne, žže e 
se jednse jednáá o sto stáádium dium ššikany.ikany.



2. F2. Fááze ze –– fyzickfyzickáá agreseagrese

V napjatých situacV napjatých situacíích jsou ch jsou žžááci ci 
„„fackovacfackovacíímimi““ panpanááky ky –– ostatnostatníí nebo nebo 
nn ktekte íí si na nich snisi na nich snižžujujíí napnap ttíí..
Pokud je ve skupinPokud je ve skupin vvííce agresivnce agresivníích ch 
jedincjedinc , uspokojuj, uspokojujíí se pomocse pomocíí nnáásilsilíí = = 
poznpoznáávajvajíí, jak, jakéé to  je  mto  je  míít moc a t moc a asto asto 
dochdocháázzíí k opakujk opakujííccíímu jednmu jednáánníí..
V pV p íípadpad ššpatnpatn nastavennastavenéého kolektivu se ho kolektivu se 
toto chovtoto chováánníí zakozako ee uje.uje.



3. St3. Stáádium dium –– úúderndernéé jjáádrodro
KlKlíí ový moment = vytvoový moment = vytvo eneníí úúderndernéého ho 
jjáádradra
VytvVytváá íí se se hirerarchiehirerarchie ::

= okrajov= okrajovíí lenovlenovéé nejnnejníížžee
= skupina se rozd= skupina se rozd luje do podskupin a luje do podskupin a 
asto se vytvasto se vytváá íí podskupiny kterpodskupiny kteréé mezi mezi 

sebou soupesebou soupe íí
V pV p íípadpad vhodnvhodnéého kolektivu je moho kolektivu je možžnnéé
ššikanu zastavit, ikanu zastavit, žže se ostatne se ostatníí nepnep ipojipojíí i i 
odmodmíítajtajíí toto jedntoto jednáánníí..



4. St4. Stáádium dium –– PP ijijíímmáánníí noremnorem

Skupina pSkupina p ijijíímmáá normu agresornormu agresor
VV ttššinou zanikinou zanikáá nebo se naprosto nebo se naprosto 
neprojevuje pozitivnneprojevuje pozitivníí skupinaskupina
Normy se postupnNormy se postupn ststáávajvajíí nepsaným nepsaným 
zzáákonem a pomalu nastupuje poslednkonem a pomalu nastupuje posledníí
ststáádium.dium.



5. St5. Stáádium dium -- totalitatotalita

Normy agresorNormy agresor jsou bezvýhradnjsou bezvýhradn pp ijatyijaty
Skupina je rozdSkupina je rozd lena na nadlena na nad íízenzenéé a a 
podpod íízenzenéé
Pro agresory se stPro agresory se stáávváá ššikana zikana záávislostvislostíí a a 
potpot ebnou ebnou „„zzáábavoubavou““..
ObOb ti ti asto asto eešíší svsvéé problprobléémy my úútt kem, kem, 
nemocnostnemocnostíí, z, zášáškolkolááctvctvíím am ažž pokusem o pokusem o 
sebevrasebevražždu.du.



Postupy Postupy eeššeneníí ššikanovikanováánníí

OdhalenOdhaleníí ššikany bývikany býváá obtobtíížžnnéé. Významnou . Významnou 
roli  proli  p i jeji jejíím zjim zjišš ovováánníí hraje strach, a to hraje strach, a to 
nejen strach obnejen strach ob ttíí, ale i pachatel, ale i pachatel a a 
daldalšíších ch úú astnastnííkk . . 
Strach vytvStrach vytváá íí obvykle prostobvykle prost ededíí
„„solidaritysolidarity““ agresoragresor i postii postižžených.ených.
ÚÚ inninnéé a bezpea bezpe nnéé vyvyššetet eneníí ššikany ikany 
vychvycháázzíí z kvalifikovanz kvalifikovanéého odhadu stadia a ho odhadu stadia a 
formy formy ššikanovikanováánníí. . 
Existuje rozdExistuje rozdííl mezi vyl mezi vyššetet ovováánníím m 
popo áátete nníích a pokroch a pokro ilých stilých stáádidiíí
ššikanovikanováánníí..



Metody vyMetody vyššetet ovováánníí ššikanovikanováánníí: : 
mmíírnrnáá forma forma ššikanyikany

Pro vyPro vyššetet ovováánníí popo áátete nníí ššikany (se standardnikany (se standardníí
formou) lze doporuformou) lze doporu it strategii vit strategii v tt chto pchto p ti krocti krocíích:ch:

1.1. Rozhovor sRozhovor s tt mi, ktemi, kte íí na na ššikanovikanováánníí upozornili a upozornili a 
ss obob mi.mi.

2.2. NalezenNalezeníí vhodných svvhodných sv dkdk ..
3.3. IndividuIndividuáálnlníí, p, p íípadnpadn konfrontakonfronta nníí rozhovory se rozhovory se 

svsv dky (nikoli vdky (nikoli vššak konfrontace obak konfrontace ob ttíí a agresora agresor ).).
4.4. ZajiZajišštt nníí ochrany obochrany ob tem.tem.
5.5. Rozhovor sRozhovor s agresory, pagresory, p íípadnpadn konfrontace mezi nimi.konfrontace mezi nimi.



Metody vyMetody vyššetet ovováánníí ššikanovikanováánníí: : 
pokropokro ililáá forma forma ššikanyikany

PP ekonekonáánníí ššoku pedagogickoku pedagogickéého pracovnho pracovnííka a ka a 
bezprostbezprost ednedníí zzááchrana obchrana ob ti. ti. 
Domluva pedagogických pracovnDomluva pedagogických pracovnííkk na na 
spoluprspoluprááci a postupu vyci a postupu vyššetet ovováánníí..
ZabrZabráánn nníí domluvdomluv agresoragresor na kna k ivivéé
výpovvýpov di.di.
PokraPokra ujujííccíí pomoc a podpora obpomoc a podpora ob ti.ti.
NahlNahlášášeneníí policii.policii.
VlastnVlastníí vyvyššetet ovováánníí..



Metody vyMetody vyššetet ovováánníí ššikanovikanováánníí: : 
pokropokro ililáá forma forma ššikany ikany -- pokrapokra ovováánníí

VV rráámci prvnmci prvníí pomoci je nutnpomoci je nutnéé pp i pokroi pokro ilých, brutilých, brutáálnlníích a ch a 
kriminkrimináálnlníích ch ššikanikanáách ch spolupracovat s dalspolupracovat s dalšíšími institucemi mi institucemi 
a orga orgáányny, a to zejm, a to zejmééna s pedagogickona s pedagogicko--psychologickou psychologickou 
poradnou, stporadnou, st ediskem výchovnediskem výchovnéé ppéé e, orge, orgáánem socinem sociáálnln
prpráávnvníí ochrany dochrany díítt te, Policite, Policiíí R.R.

DoporuDoporu uje se seznuje se seznáámit pedagogickmit pedagogickéé pracovnpracovnííky ky 
ss informacinformacíí MMŠŠMT MT R R .j.: 25.j.: 25 884/2003884/2003--24 24 SpoluprSpoluprááce ce 
pp ededšškolnkolníích zach za íízenzeníí, , šškol a kol a šškolských zakolských za íízenzeníí s Policis Policiíí R pR p i i 
prevenci a pprevenci a p i vyi vyššetet ovováánníí kriminality dkriminality d ttíí a mla mláádedežže a e a 
kriminality na dkriminality na d tech a mltech a mláádedežži pi pááchanchanéé..

V  pV  p íípadpad negativnnegativníích dopadch dopad ššikanovikanováánníí na obna ob je nutnje nutnéé
zprostzprost edkovat edkovat jjíí ppéé i i pedagogickopedagogicko--psychologickpsychologickéé poradny, poradny, 
stst ediska výchovnediska výchovnéé ppéé e, specie, speciáálnln pedagogickpedagogickéého centra ho centra 
nebo dalnebo dalšíších odbornch odbornííkk –– klinických psychologklinických psycholog , , 
psychoterapeutpsychoterapeut nebo psychiatrnebo psychiatr ..



NepNep íímméé (varovn(varovnéé) znaky ) znaky ššikanovikanováánníí
mohou být napmohou být nap .:.:

ŽŽáák  je  o  pk  je  o  p estestáávkvkáách ch asto osamocený, ostatnasto osamocený, ostatníí o  no  n j nejevj nejevíí zzáájem, nemjem, nemáá
kamarkamaráády.dy.
PP i týmových sportech bývi týmových sportech býváá jedinec volen do mujedinec volen do mužžstva mezi poslednstva mezi posledníími.mi.
O pO p estestáávkvkáách vyhledch vyhledáávváá blblíízkost uzkost u itelitel ..
MMáá--li li žžáák promluvit pk promluvit p ed ted t íídou, je nejistý, ustradou, je nejistý, ustraššený.ený.
PP sobsobíí smutnsmutn , ne, nešš astnastn , st, stíísnsn nn , m, míívváá blblíízko k plzko k pláá i.i.
StStáávváá se uzavse uzav eným.eným.
Jeho Jeho šškolnkolníí prospprosp ch se nch se n kdy nkdy nááhle a nevysvhle a nevysv tlitelntliteln zhorzhorššuje.uje.
Jeho vJeho v ci jsou poci jsou pošškozenkozenéé nebo znenebo zne iišštt nnéé, p, p íípadnpadn rozhrozháázenzenéé..
ZaZaššpinpin ný nebo poný nebo pošškozený odkozený od v.v.
StStáále postrle postrááddáá nn jakjakéé svsvéé vv ci.ci.
OdmOdmííttáá vysvvysv tlit potlit pošškozenkozeníí a ztra ztrááty vty v ccíí nebo pounebo použžíívváá nepravdnepravd podobnpodobnéé
výmluvy.výmluvy.
MM nníí svoji pravidelnou cestu do svoji pravidelnou cestu do šškoly a ze koly a ze šškoly.koly.
ZaZa íínnáá vyhledvyhledáávat dvat d vody pro absenci ve vody pro absenci ve šškole.kole.
OdOd eniny, modeniny, mod iny, iny, šškrkráábance nebo bance nebo ezneznéé rráány, kterny, kteréé nedovede uspokojivnedovede uspokojiv
vysvvysv tlit.tlit.
(Zejm(Zejmééna je tna je t eba veba v novat pozornost mladnovat pozornost mladšíším m žžáákk m novm nov zaza azeným do azeným do 
tt íídy, nebody, nebo pp izpizp sobovacsobovacíí konflikty nejsou vzkonflikty nejsou vzáácnostcnostíí!)!)



PP íímméé znaky znaky ššikanovikanováánníí mohou být mohou být 
napnap .:.:

PosmPosm ššnnéé poznpoznáámky na adresu mky na adresu žžááka, pokoka, poko ujujííccíí pp ezdezdíívka, vka, 
nadnadáávky, ponivky, ponižžovováánníí, hrub, hrubéé žžerty na jeho erty na jeho úú et. Rozhodujet. Rozhodujííccíím m 
kritkritéériem je, do jakriem je, do jakéé mmííry je daný ry je daný žžáák konkrk konkréétntníí pp ezdezdíívkou vkou 
nebo "legracnebo "legracíí" zranitelný." zranitelný.
Kritika Kritika žžááka, výtky na jeho adresu, zejmka, výtky na jeho adresu, zejmééna pronna pronášášenenéé
nepnep áátelským atelským ažž nennenáávistným, nebo pohrdavým tvistným, nebo pohrdavým tóónem.nem.
NNáátlak na tlak na žžááka, aby dka, aby dáával vval v cncnéé nebo pennebo pen žžnníí dary dary 
ššikanujikanujííccíímu nebo za nmu nebo za n j platil.j platil.
PP ííkazy, kterkazy, kteréé žžáák dostk dostáávváá od jiných spoluod jiných spolužžáákk , zejm, zejmééna na 
pronpronášášenenéé panovapanova ným tným tóónem, a skutenem, a skute nost, nost, žže se jim e se jim 
podpod izuje.izuje.
NNáátlak na tlak na žžááka k vykonka k vykonáávváánníí nemornemoráálnlníích ach ažž trestných trestných inin i i 
k spoluk spoluúú asti na nich.asti na nich.
HonHon nníí, strk, strkáánníí, , šš ouchoucháánníí, r, ráány, kopny, kopáánníí, kter, kteréé tt eba nejsou eba nejsou 
zvlzvlášáš silnsilnéé, ale je n, ale je náápadnpadnéé, , žže je obe je ob neoplneoplááccíí..
RvaRva ky, v nichky, v nichžž jeden z jeden z úú astnastnííkk je zje z etelneteln slabslabšíší a snaa snažžíí se se 
uniknout.uniknout.



RodiRodi m m žžáákk se doporuse doporu uje upozornit uje upozornit 
zejmzejmééna na to, aby si vna na to, aby si všíšímali tmali t chto mochto možžnýchných

pp ííznakznak ššikanovikanováánníí 1:1:
Za dZa díítt tem neptem nep ichicháázejzejíí domdom spoluspolužžááci nebo jinci nebo jiníí kamarkamaráádi.di.
DDíítt nemnemáá kamarkamarááda, s nda, s níímmžž by trby tráávilo volný vilo volný as, s nas, s níímmžž by se by se 
telefonovalo apod.telefonovalo apod.
DDíítt nenneníí zvzvááno na nno na náávvšštt vu k jiným dvu k jiným d tem.tem.
NechuNechu jjíít rt rááno do no do šškoly (zvlkoly (zvlášáštt kdykdyžž dd ííve mve m lo dlo díítt šškolu kolu 
rráádo). Ddo). Díítt odklodklááddáá odchod z domova, podchod z domova, p íípadnpadn je na nje na n m m 
momožžno pno p i bedlivi bedliv jjšíší pozornosti pozorovat strach. Ztrpozornosti pozorovat strach. Ztrááta chuti ta chuti 
k jk jíídlu.dlu.
DDíítt nechodnechodíí do do šškoly a ze koly a ze šškoly nejkratkoly nejkratšíší cestou, pcestou, p íípadnpadn
stst ííddáá rr znznéé cesty, proscesty, prosíí o dovoz o dovoz i odvoz autem.i odvoz autem.
DDíítt chodchodíí domdom ze ze šškoly hladovkoly hladovéé (agreso(agreso i mu berou svai mu berou sva inu inu 
nebo pennebo penííze na svaze na sva inu).inu).
UsUsíínnáá s pls pláá em, mem, máá neklidný spneklidný spáánek, knek, k ii íí ze snu, napze snu, nap . . 
"Nechte m"Nechte m !"!"
DDíítt ztrztrááccíí zzáájem o ujem o u eneníí a schopnost sousta schopnost soust edit se na nedit se na n ..



RodiRodi m m žžáákk se doporuse doporu uje upozornit zejmuje upozornit zejmééna na na na 
to, aby si vto, aby si všíšímali tmali t chto mochto možžnýchných pp ííznakznak

ššikanovikanováánníí 2:2:
DDíítt bývbýváá doma smutndoma smutnéé i apaticki apatickéé nebo se objevnebo se objevíí výkyvy nvýkyvy náálad, lad, 
zmzmíínky o monky o možžnnéé sebevrasebevražždd . Odm. Odmííttáá svsv it se s tit se s tíím, co je trm, co je trááppíí..
DDíítt žžááddáá o peno penííze, pze, p ii ememžž ududáávváá nevnev rohodnrohodnéé dd vody vody 
(nap(nap ííklad opakovanklad opakovan ííkkáá, , žže je ztratilo), pe je ztratilo), p íípadnpadn doma krade doma krade 
penpenííze.ze.
DDíítt nnáápadnpadn asto hlasto hláássíí ztrztráátu osobntu osobníích vch v ccíí..
DDíítt je neobvykle, neje neobvykle, ne ekanekan agresagresíívnvníí k sourozenck sourozenc m nebo jiným m nebo jiným 
dd tem, motem, možžnnáá projevuje i zlobu vprojevuje i zlobu v i rodii rodi m.m.
DDíítt si stsi st žžuje na neuruje na neur ititéé bolesti bbolesti b icha nebo hlavy, moicha nebo hlavy, možžnnáá rrááno no 
zvraczvracíí, sna, snažžíí se zse z stat doma. Svstat doma. Svéé zdravotnzdravotníí obtobtíížže me m žže e 
pp eheháánn t, pt, p íípadnpadn i simulovat (manipulace s teplomi simulovat (manipulace s teplom rem apod.)rem apod.)
DDíítt se vyhýbse vyhýbáá dochdocháázce do zce do šškoly.koly.
DDíítt se zdrse zdržžuje doma vuje doma vííc, nec, nežž mm lo ve zvyku.lo ve zvyku.



KyberKyberššikanaikana ((CyberbullyingCyberbullying))
JednJednáá se o specifický druh se o specifický druh ššikany, který nenikany, který neníí realizovrealizováán na n na 
rozdrozdííl od klasickl od klasickéé ššikany zpikany zp sobem tvsobem tváá íí v tvv tváá , ale vyu, ale využžíívváá si si 
pp i ni n m modernm moderníích komunikach komunika nníích technologich technologiíí (r(r znznéé webovwebovéé
strstráánky, nky, blogyblogy, e, e--maily, socimaily, sociáálnlníí ssíítt , mobiln, mobilníí telefony,telefony,……).).

ccííl nl n komu ublkomu ublíížžit nebo ubliit nebo ubližžovat ovat 
–– fyzicky fyzicky i psychicky i psychicky 
zaza áátek jako btek jako b žžnnáá ššikana ikana 
i proli prolíínnáánníí projevprojev

jinjinéé formy:formy:
-- výhrvýhr žžky nebo nadky nebo nadáávky prostvky prost ednictvednictvíím internetu, SMS zprm internetu, SMS zprááv, v, 

atd. atd. 
-- zesmzesm šš ovováánníí ve ve llááncncíích nebo v komentch nebo v komentáá íích ch 
-- zvezve ejej ovováánníí upravených fotografiupravených fotografiíí s cs cíílem nlem n koho zesmkoho zesm ššnit nit 
-- neustneustáálléé prozvprozváánn nníí i zahlcovi zahlcováánníí ee--maily, SMS zprmaily, SMS zpráávami, vami, ……
-- nahrnahráávváánníí videa s videa s ššikanovikanováánníím konkrm konkréétntníí osoby a jeho osoby a jeho 

nnááslednslednéé uveuve ejnejn nníí

POZOR: NPOZOR: N kterkteréé projevy projevy ššikany mohou být ikany mohou být 
klasifikovklasifikováány ny 

jako trestný jako trestný in!!!in!!!



Jak se brJak se bráánit: nit: 
svsv it se rodiit se rodi m m i ui u itelitel mm

nereagovat nereagovat –– tzn. neodpovtzn. neodpovíídat agresorovi, dat agresorovi, 
protoprotožže konstruktivne konstruktivníí debata nendebata neníí stejnstejn momožžnnáá

ulouložžit, vytisknout, popit, vytisknout, pop . jinak uchovat emaily, . jinak uchovat emaily, SMSkySMSky, apod. , apod. 
jako djako d kaznkazníí materimateriáál.l.

zmzm nit svou virtunit svou virtuáálnlníí identitu identitu –– vystupovat pod jinou vystupovat pod jinou 
pp ezdezdíívkou, vytvovkou, vytvo it si jiný email, zmit si jiný email, zm nit SIM kartunit SIM kartu……

nikde neuvnikde neuváádd t svou skutet svou skute nou identitu nou identitu –– jmjmééno, vno, v k, adresu, k, adresu, 
telefontelefon…… žžáádndnéé úúdaje o sobdaje o sob a bla blíízkých, podle kterých bychom zkých, podle kterých bychom 
byli pro agresora identifikovatelnbyli pro agresora identifikovatelníí. Vystupovat pod obecnou . Vystupovat pod obecnou 
nic nenic ne ííkajkajííccíí pp ezdezdíívkou.vkou.

v pv p íípadpad , , žže se stanu obe se stanu ob ttíí kyberkyberššikanyikany, zkusit vyp, zkusit vypáátrat, kdo trat, kdo 
je agresor (prohlje agresor (prohléédnout si jeho osobndnout si jeho osobníí úúdaje, apod.)daje, apod.)

kontaktovat poskytovatele serveru ze kterkontaktovat poskytovatele serveru ze kteréého nho náás agresor s agresor 
ššikanuje a zamezit mu pikanuje a zamezit mu p íístupstup

kontaktovat organizace a instituce, kterkontaktovat organizace a instituce, kteréé se touto se touto 
problematikou zabývajproblematikou zabývajíí i policii i policii R R 



ZveZve ejej ovováánníí osobnosobníích ch úúdajdaj
MMááte prte práávo naklvo nakláádat se svými osobndat se svými osobníími mi úúdaji, ale daji, ale 
nezapomnezapomíínejte na to, nejte na to, žže mohou být snadno zneue mohou být snadno zneužžitelnitelnéé..

Mezi osobnMezi osobníí úúdaje patdaje pat íí::
-- jmjmééno a pno a p ííjmenjmeníí
-- adresaadresa
-- telefonntelefonníí íísloslo
-- datum narozendatum narozeníí
-- rodnrodnéé ííslo  slo  
-- Informace o blInformace o blíízkých osobzkých osobááchch

prostprost vvššechny echny úúdaje, kterdaje, kteréé mohou pomoci k namohou pomoci k našíší identifikaciidentifikaci

DobDob e si rozmyslete co zvee si rozmyslete co zve ejnejnííte,te,
protoprotožže to ue to užž vv ttššinou neminou nem žžete vzete vzíít zpt zp t!!!t!!!



Co dCo d lat lat i nedi ned lat:lat:
BuBu te nedte ned vv ivivíí a ostraa ostražžititíí. . 

VyplVypl ujte do pujte do p ihlaihlaššovacovacíích ch úúdajdaj jen ty nezbytnjen ty nezbytn nutnnutnéé. . 

ZvaZvažžte jakte jakéé informace o sobinformace o sob chcete sdchcete sdíílet velet ve ejnejn . . 

VytvoVytvo te si bezpete si bezpe nnéého heslo a nikomu jej neprozrazujte. ho heslo a nikomu jej neprozrazujte. 

SnaSnažžte si zajistit co nejvte  si  zajistit  co  nejv ttšíší momožžnou ochranu osobnnou ochranu osobníích ch úúdajdaj
na na úú tech (naptech (nap . na FB)    . na FB)    

DobDob e zvae zvažžte komu jakte komu jakéé osobnosobníí informace sdinformace sd lujete.lujete.

NevyplNevypl ujte dotaznujte dotaznííky, ve kterých uvky, ve kterých uvááddííte citlivte citlivéé úúdaje o sobdaje o sob ..

Pokud jste nPokud jste n komu dali svkomu dali svéé heslo, heslo, 
tak jej zmtak jej zm te nebo si zrute nebo si zruššte a potte a potéé
zalozaložžte nový te nový úú et.et.



ZveZve ejej ovováánníí fotografifotografiíí
I fotka se mI fotka se m žže ste stáát vodt vodíítkemtkem…… a ani si nemusa ani si nemusííte te 
uvuv domit co vdomit co vššechno o vechno o váás ms m žže jedna fotka prozradit.e jedna fotka prozradit.

A pozor na to: ZA pozor na to: Zíískat tvoji fotku z poskat tvoji fotku z po íítata e nene neníí zas tak zas tak 
slosložžitité…é…stasta íí web kameraweb kamera……stisknutstisknutíí kombinace kombinace 
klkláávesves……a ma m žže si ne si n kdo na druhkdo na druhéé stranstran dd lat s tvojlat s tvojíí
podobiznou tpodobiznou téémm vvšše!!!e!!!

Nikdy nemNikdy nem žžete pete p edem vedem v dd t, kde se se svojt, kde se se svojíí fotografifotografiíí
dd ííve nebo pozdve nebo pozd ji setkji setkááte.te.

Rozmyslete si proto, Rozmyslete si proto, 
co na internetu sdco na internetu sd lujete, lujete, 
komu co poskomu co posííllááte a do jakte a do jakéé mmííry ry 
chrchráánnííte svoje soukromte svoje soukromíí..



OsobnOsobníí úúdajedaje
UvUv domte si, jak mdomte si, jak máálo mlo m žže stae sta it k velkým it k velkým 
problprobléémm m. m. 

SnaSnažžte se být obezte se být obez etnetníí, proto, protožže nikdy neve nikdy nevííte k te k 
emu druhemu druháá strana informace vyustrana informace využžije.  ije.  

V tV t chto pchto p íípadech jipadech jižž mnoho momnoho možžnostnostíí eeššeneníí
nenneníí. D. D leležžititéé je tje t mto situacmto situacíím pm p edchedcháázet.  zet.  

DobDob e si rozmyslete e si rozmyslete 
co zveco zve ejnejnííte,te,
protoprotožže to ue to užž vv ttššinou inou 
nemnem žžete vzete vzíít zpt zp t!!!t!!!



KybergroomingKybergrooming
Lze jej chLze jej cháápat jako chovpat jako chováánníí internetových uinternetových užživatelivatel , kter, kteréé mmáá
v osobv osob na druhna druhéé stranstran vyvolat falevyvolat faleššnou dnou d vv ru a pru a p ipravit je ipravit je 
na schna sch zku vzku v rereáálnlnéém svm sv tt , jej, jejíímmžž ccíílem je oblem je ob pohlavnpohlavn
zneuzneužžíít t i jinak ubli jinak ublíížžit.it.

Na internetu nemNa internetu nem žžete mete míít vt vžždy zarudy zaru eno, eno, žže ta druhe ta druháá osoba osoba 
je pje p esnesn ta, za kterou se ve skuteta, za kterou se ve skute nosti vydnosti vydáávváá. Za . Za 
sympatickým mladým musympatickým mladým mužžem se mem se m žže skrývat dospe skrývat dosp lý lý lovlov k, k, 
kterkteréému jde pouze o jednomu jde pouze o jedno……ddáát si s vt si s váámi schmi sch zku a potzku a potéé snad snad 
i sexui sexuáálnln znznáásilnit.silnit.



TypickTypickéé chovchováánníí kybergroomerakybergroomera
je neobyje neoby ejnejn trptrp livýlivý
komunikuje se svou obkomunikuje se svou ob ttíí i ni n kolik mkolik m ssíícc , n, n kdy i pkdy i p es rok, nees rok, nežž
se odhodlse odhodláá sjednat si schsjednat si sch zku ve skutezku ve skute nnéém svm sv tt
enormnenormn se zajse zajíímmáá o rozvo rozvííjenjeníí vzvzáájemnjemnéého vztahu sho vztahu s vváámi mi 
bude chtbude chtíít vt vášáš vztah udrvztah udržžet zet z vv ttšíší áásti, pokud ne celýsti, pokud ne celý
vv tajnosti tajnosti 
tvtváá íí se neobyse neoby ejnejn pp áátelsky telsky 
bude hovobude hovo it o milujit o milujííccíím vztahum vztahu
asto asto žžááddáá o fotografie o fotografie 

bude hovobude hovo it o tom, it o tom, žže tento vztah bude pokrae tento vztah bude pokra ovat, jakmile se ovat, jakmile se 
vv rereáálnlnéém svm sv tt potkpotkááte te 
asto se bude vasto se bude v konverzaci skonverzaci s vváámi bavit o významu skutemi bavit o významu skute nnéé

llááskysky
do konverzace vkldo konverzace vklááddáá i ti téémata sexumata sexuáálnlníí povahypovahy
vyvyžžaduje aduje kybersexkybersex ss poupoužžititíím web kamery apod. m web kamery apod. 



Co dCo d lat I.:lat I.:
DD kladnkladn pp emýemýššlejte o lejte o „„online ponline p áátelstvtelstvííchch““ a konkra konkréétntn o o 
tt ch, kterch, kteráá se zdajse zdajíí být abýt ažž moc perfektnmoc perfektníí na to, aby byla na to, aby byla 
opravdovopravdováá. . 

VVžždy si ukldy si ukláádejte kopie vadejte kopie vaššich rozhovorich rozhovor a znovu a znovu tt te starte staréé
rozhovory, abyste mohli rozpoznat jakrozhovory, abyste mohli rozpoznat jakéékoliv nesrovnalosti koliv nesrovnalosti 
vv pp ííbb hu, který vhu, který váám vm vášáš online ponline p íítel vyprtel vypráávv l, napl, nap . zm. zm nu nu 
svsvéého vho v ku nebo dalku nebo dalšíších ch úúdajdaj . . 

ZvaZvažžte, prote, pro po vpo váás ms m žže ne n kdo chtkdo chtíít, abyste udrt, abyste udržželi vztah eli vztah 
vv tajnosti, nebo protajnosti, nebo pro se vse váás pts ptáá na otna otáázky mimozky mimo áádndn osobnosobníího ho 
charakteru. charakteru. 

DrDržžte se zpte se zpáátky, kdytky, kdyžž se vse v konverzaci vyskytnou otkonverzaci vyskytnou otáázky zky 
sexusexuáálnlníí povahy, a nebojte se povahy, a nebojte se ííct NE ct NE kybersexukybersexu. . 



Co dCo d lat II.:lat II.:
Nenechte se oklamat sliby naplNenechte se oklamat sliby napl ujujííccíího, milujho, milujííccíího vztahu, ho vztahu, 
protoprotožže tito jedinci e tito jedinci asto lasto lžžou a slibujou a slibujíí tyttytééžž vv ci zci záároverove
nn kolika dalkolika dalšíším mladým lidem. m mladým lidem. 

Pamatujte si, Pamatujte si, žže je ve je vžždy lepdy lepšíší neposkytovat svneposkytovat svéé osobnosobníí
informace lidem, kterinformace lidem, kteréé jste zrovna potkali vjste zrovna potkali v online prostonline prost ededíí, , 
na chatu, pna chatu, p i ui užžíívváánníí ICQ, ICQ, SkypeSkype apod. apod. 

Online pOnline p áátelstvtelstvíí jsou nejlepjsou nejlepšíší, kdy, kdyžž zz stanou online, a je stanou online, a je 
naprosto vnaprosto v popo áádku odmdku odmíítnout osobntnout osobníí setksetkáánníí tvtváá íí vv tvtváá . . 

DvakrDvakráát si promyslete slib t si promyslete slib úúžžasnasnéého vztahu a silnho vztahu a silnéého ho 
sexusexuáálnlníího opojenho opojeníí a zvaa zvažžte, zda nehledte, zda nehledááte lte láásku na sku na ššpatnpatnéém m 
mmíístst . . 

Sami si vytySami si vyty te svte svéé osobnosobníí hranice shranice s ohledem na rozhovory o ohledem na rozhovory o 
sexu a vsexu a v te svým rozhodnutte svým rozhodnutíím. m. 



SextingSexting
SEXTING: oznaSEXTING: ozna uje elektronickuje elektronickéé rozesrozesíílláánníí textových textových 
zprzprááv, fotografiv, fotografiíí i videi videíí se sexuse sexuáálnlníím obsahem.  m obsahem.  

Je dJe d leležžititéé si uvsi uv domit, domit, žže e sextingsexting podporuje podporuje šíší eneníí
pornografie mladistvých a dpornografie mladistvých a d ttíí, kter, kteréé je celosvje celosv tovtov
zakzakáázzááno. (U nno. (U náás je klasifikovs je klasifikovááno jako trestný no jako trestný in.)in.)
DDíítt tem je chtem je chááppáána osoba ve vna osoba ve v ku do 15 let a ku do 15 let a 

mladistvmladistvíím osoba ve vm osoba ve v ku 15ku 15--18 let18 let

KAKAŽŽDOPDOPÁÁDNDN JE DJE D LELEŽŽITITÉÉ TO NAHLTO NAHLÁÁSIT !!!SIT !!!



Co dCo d lat: lat: 
svsv it se rodiit se rodi m m i ui u itelitel mm

ulouložžit, vytisknout, popit, vytisknout, pop . jinak uchovat emaily, fotky, . jinak uchovat emaily, fotky, SMSkySMSky, , 
apod. jako dapod. jako d kaznkazníí materimateriááll

kontaktovat poskytovatele serveru, aby zamezil pkontaktovat poskytovatele serveru, aby zamezil p íístup stup 
uužživateli, který texty, videa atd. zveivateli, který texty, videa atd. zve ejnil ejnil 

kontaktovat organizace a instituce, kterkontaktovat organizace a instituce, kteréé se touto se touto 
problematikou zabývajproblematikou zabývajíí i policii i policii R R 

nikde neuvnikde neuváádd t svou skutet svou skute nou identitu nou identitu 
–– jmjmééno, vno, v k, adresu, telefonk, adresu, telefon……



CyberstalkingCyberstalking –– kybernetický lovkybernetický lov
JednJednáá se o zneuse o zneužžíívváánníí online komunikace k nabonline komunikace k nabíízenzeníí
neponepožžadovaných sluadovaných služžeb a veb a v ccíí, virtu, virtuáálnlníí pronpronáásledovsledováánníí, , 
obtobt žžovováánníí a zastraa zastraššovováánníí vybraných uvybraných užživatelivatel pp es internet.   es internet.   

ObtObt žžovováánníí v v chatovacchatovacííchch mmíístnostech, stnostech, 
posposíílláánníím m spamspam , zanech, zanecháávváánníí vzkazvzkaz
v nv náávvšštt vnvníích knihch kniháách, zasch, zasíílláánníím virm vir ,atd. ,atd. 

Motivace: Motivace: 
-- vyvy izovizováánníí si osobnsi osobníích sporch spor a a 

antipatiantipatiíí v prostv prost ededíí internetuinternetu
-- pomsta svpomsta svéého kamarho kamarááda, kterda, kteréému mu 

dandanáá osoba ublosoba ublíížžila   ila   
-- nnááhodnhodn vybranvybranáá obob ,kter,kteráá mu pmu p ijde zranitelnijde zranitelnáá (pocit moci)(pocit moci)

NejvNejvííce se tento projev objevuje tce se tento projev objevuje t eba u celebrit, ale i to neneba u celebrit, ale i to neníí
zzáárukou toho, rukou toho, žže se s te se s tíím nemusm nemusíšíš setkat.  setkat.  



Co dCo d lat: lat: 
Pokud je to jen trochu moPokud je to jen trochu možžnnéé, identifikujte , identifikujte úútoto nnííka. ka. 

NeodpovNeodpovíídejte a nijak nereagujete na posmdejte a nijak nereagujete na posm ch a hrozby. ch a hrozby. 
Ignorujte ho, pIgnorujte ho, p ííp. zablokujte jakp. zablokujte jakééhokoliv uhokoliv užživatele, který vivatele, který váás s 
obtobt žžuje.uje.

JasnJasn dejte dejte úútoto nnííkovi najevo, kovi najevo, žže o jeho projevy neme o jeho projevy nemááte zte záájem a jem a žže e 
jste pjste p ipraveni celou situaci dipraveni celou situaci d raznrazn eeššit. Nepouit. Nepoušštt jte se s njte se s níím do m do 
diskuze!diskuze!

PP i i eeššeneníí ttééto situace spolupracujte se to situace spolupracujte se šškolou, s rodikolou, s rodi i, dali, dalšíšími mi 
dospdosp lými a tlými a t eba i s policieba i s policiíí.   .   

Uchovejte vUchovejte vššechny projevy obtechny projevy obt žžovováánníí ((SMSkySMSky, e, e--maily,atd.) maily,atd.) 

UpozornUpozorn te na tyto hrozby a posmte na tyto hrozby a posm chy moderchy moderáátora chatu, pokud je to tora chatu, pokud je to 
momožžnnéé. M. M žže to pomoci i jiným ue to pomoci i jiným užživatelivatel m, resp. potencim, resp. potenciáálnlníím m 
obob tem.tem.

VyhnVyhn te se rozdte se rozdáávváánníí osobnosobníích kontaktch kontakt –– upravit si osobnupravit si osobníí profil a profil a 
vvššechny informace osobnechny informace osobníí povahy odstranit.povahy odstranit.

Pokud to bude nevyhnutelnPokud to bude nevyhnutelnéé, tak si m, tak si m žžete zaloete založžit i nový uit i nový užživatelskýivatelský
úú et.   et.   



Na co si dNa co si dáát pozor:t pozor:
NelegNelegáálnlníí obsahobsah / Definov/ Definovááno zno záákonem :konem :

-- distribuce ddistribuce d tsktskéé pornografiepornografie
-- zobrazovzobrazováánníí nnáásilsilíí
-- zneuzneužžíívváánníí dd ttíí i zvi zvíí atat
-- nabnabíídka drog a zakdka drog a zakáázaných lzaných láátek  tek  
-- šíší eneníí materimateriááll s rasistickým obsahem s rasistickým obsahem 
-- nabnabááddáánníí k trestnk trestnéé innosti, zatajovinnosti, zatajováánníí/nep/nep ekaekažženeníí

trestntrestnéého  ho  inu aj. inu aj. 
-- šíší eneníí extremismu, toxikomextremismu, toxikomáánie aj.nie aj.

NeNežžáádoucdoucíí obsah:obsah:
obsah, který pobsah, který p ininášíáší psychickou psychickou 
nebo fyzickou nebo fyzickou úújmujmu

Program Program „„pp íístupný odstupný od……....““
(obsah ne(obsah nežžáádoucdoucíí i nevhodný k vi nevhodný k v ku)  ku)  

Pokud narazPokud narazííte na nelegte na nelegáálnlníí i nebezpei nebezpe ný obsah, ný obsah, 
tak se nebojte to ozntak se nebojte to oznáámit mit i ni n komu sdkomu sd lit.lit.



Na koho se mNa koho se m žžete obrete obráátit I. : tit I. : 
Policie Policie RR

ProvozovatelProvozovateléé internetových strinternetových stráánek:nek:
Seznam se bezpeSeznam se bezpe nn http://www.http://www.seznamsebezpecneseznamsebezpecne..czcz/nahlaste/nahlaste--
zavadnyzavadny--obsahobsah

InternethotlineInternethotline
http://www.http://www.internethotlineinternethotline..czcz//



Na koho se mNa koho se m žžete obrete obráátit II. :tit II. :
SaferinternetSaferinternet
http://horkahttp://horka--linka.linka.saferinternetsaferinternet..czcz//cervenecervene--tlacitkotlacitko

Linka bezpeLinka bezpe íí ONLINE ONLINE 
http://www.http://www.pomoconlinepomoconline..czcz//
(tel. 116 111 nebo 800 155 555)(tel. 116 111 nebo 800 155 555),,
pomoc@pomoc@linkabezpecilinkabezpeci..czcz,, chatchat



Desatero bezpeDesatero bezpe nnéého internetu I. :ho internetu I. :
1) Nezve1) Nezve ejej uj svuj svéé osobnosobníí úúdaje (telefonndaje (telefonníí ííslo, slo, 

adresu,adresu,……).).

2) Nepos2) Neposíílej nikomu svoje fotografie (zejmlej nikomu svoje fotografie (zejmééna na 
intimnintimníí). ). 

3) Udr3) Udržžuj hesla v tajnosti.uj hesla v tajnosti.

4) Neodpov4) Neodpovíídej na nesludej na nesluššnnéé, hrub, hrubéé nebo vulgnebo vulgáárnrníí
maily maily ii

vzkazy.vzkazy.

5) Nedomlouvej si sch5) Nedomlouvej si sch zku pzku p es internet, es internet, 
bez vbez v domdomíí jinjinéé osoby.osoby.



Desatero bezpeDesatero bezpe nnéého internetu II. :  ho internetu II. :  
6) Pokud naraz6) Pokud narazíšíš na obrna obráázek, video nebo ezek, video nebo e--mail, mail, 
který tkterý t ššokuje, opusokuje, opus webovou strwebovou stráánku. nku. 

7) Nev7) Nev kakažžddéé informaci, kterinformaci, kteráá pochpocháázzíí z internetu. z internetu. 

8) Nekomunikuj s n8) Nekomunikuj s n kým s kým komunikovat nechcekým s kým komunikovat nechcešš..

9) Nesd9) Nesd luj aktuluj aktuáálnlníí informace o sobinformace o sob

10) Bu10) Bu obezobez etný petný p i poui použžíívváánníí webovwebovéé kamerykamery



DD kuji za Vakuji za Vašši pozornost.i pozornost.

Pavel VPavel Váácha, Mgr.cha, Mgr.


