
CO JE KYBERŠIKANA a JAK SE BRÁNIT 
Kyberšikana je forma agrese, která se uplatňuje vůči jedinci či skupině osob s použitím informačních a 

komunikačních technologií (počítačů, tabletů, mobilních telefonů a dalších moderních komunikačních 

nástrojů), a ke které dochází opakovaně, ať už ze strany: 

- původního agresora či  

- dalších osob, tzv. sekundárních útočníků (např. sdílení nahrávky, komentování -  apod.).  

-  

Ačkoli je kyberšikana zpravidla definována jako činnost záměrná, může vzniknout i nezáměrně, např. jako 

nevhodný vtip, který se v on-line prostředí vymkne kontrole. 

 

Kyberšikana x on-line obtěžování 

Kyberšikana je často zaměňována s tzv. on-line obtěžováním.  

Termínem on-line obtěžování označujeme jednorázové útoky, jejichž dopad je pouze dočasný.  

„Opravdová“ kyberšikana musí splňovat zejména kritéria: 

- Opakovanost 

- Dlouhodobost 

- Je vnímána jako ubližující.  

 

Rozdíly mezi tradiční šikanou a kyberšikanou 

a) Kyberšikana má ze své podstaty mnohem větší dosah, který zhoršuje prožívání oběti. Pokud je oběť 

šikanována ve třídě, svědky pomluv, nadávek, posmívání a ztrapňování je maximálně několik desítek lidí. 

V prostředí internetu je svědkem (ale i útočníkem) klidně i několik desítek tisíc lidí. 

b) Útok se šíří daleko rychleji než u běžné šikany. Během několika minut může být urážlivý materiál rozšířen 

mezi stovky či tisíce uživatelů a může dosáhnout až hranice virálního šíření. Pokud se urážlivý materiál 

(např. fotografie) stane virální, nelze ji v zásadě z internetu odstranit – šíří se internetem jako virus 

(odtud termín virální šíření). V řadě případů rovněž vzniká časová prodleva mezi vytvořením 

dehonestujícího obsahu a okamžikem, kdy se o kyberšikaně dozví samotná oběť. Žáci např. o svém 

spolužákovi založí veřejnou diskusní skupinu, ve které vyhlédnutou oběť urážejí, pomlouvají, sdílejí její 

fotografie či videa apod. Oběť se o diskusní skupině dozví s časovým odstupem – např. po několika dnech 

i týdnech. V té době se již do kyberšikany může zapojit velké množství uživatelů. 

 

 

Základní formy kyberšikany a příbuzné fenomény 

1. Kyberšikana přímá 
U přímé kyberšikany agresor útočí na oběť přímo, bezprostředně, začne např. zesměšňovat oběť, založí o ní 

falešný profil, zveřejnění její fotografie či video apod.  

2. Kyberšikana nepřímá (kyberšikana v zastoupení) 
U nepřímé kyberšikany agresor k útoku využívá jinou osobu, která často neví o tom, že se stala nástrojem 

útoku – např. pomsty. Typický příklad představuje situace, kdy útočník pronikne na účet oběti (např. účet na 

sociální síti), prostřednictvím tohoto účtu začne ponižovat ostatní uživatele.  



3. Kyberšikana s přítomností publika (veřejná) 
Jde o kyberšikanu, jejíž podstatou je rozšířit informace o oběti mezi velké množství uživatelů. Do této 

kategorie lze zařadit publikování ponižujících záznamů oběti, krádeže identity, verbální formy kyberšikany 

(dehonestování, urážení, provokování) apod. Přítomnost publika je základní obligatorní součástí 

kyberšikany. Komunikace probíhá prostřednictvím veřejných komunikačních kanálů.  

4. Kyberšikana bez přítomnosti publika (soukromá) 

Jde o kyberšikanu, ve které zpravidla komunikuje pouze pachatel a oběť, přičemž jejich komunikace je 

soukromá, bez přítomnosti publika. Do této kategorie lze zařadit kyberšikanu ve formě vydírání či 

vyhrožování. Komunikace probíhá prostřednictvím soukromých komunikačních kanálů – chatu v rámci 

sociálních sítí, instant messengerů a VoIP komunikátorů (Skype), případně prostřednictvím SMS/MMS.  
 

Mezi kyberšikanu řadíme projevy tradiční psychické šikany posílené využitím ICT, například:  

Ponižování, nadávání, urážení v on-line prostředí.  

Vyhrožování a zastrašování v on-line prostředí.  

Vydírání v on-line prostředí.  

Očerňování (pomlouvání) v on-line prostředí. 

Publikování ponižujících videozáznamů, audiozáznamů nebo fotografií  

Ponižování a pomlouvání (denigration)  

Krádež identity a její zneužití 

Ztrapňování pomocí falešných profilů  

Provokování a napadání uživatelů v online komunikaci  

Zveřejňování cizích tajemství s cílem poškodit oběť 

 

 

 

Z hlediska zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, může šikanování žáků 

naplňovat skutkovou podstatu trestných činů či provinění!!!! 
 

 nebezpečné pronásledování (stalking, § 354 TZ) – např. dlouhodobě opakované pokusy 
kontaktovat všemi dostupnými prostředky oběť, která proto pociťuje důvodné obavy o život nebo 
zdraví své či svých blízkých; 

 účast na sebevraždě (§ 144 TZ) – např. zaslání SMS oběti s úmyslem vyvolat u ní rozhodnutí 
k sebevraždě; 

 porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 TZ) – např. „odposlech“ odesílaného e-mailu;      

 porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí  
(§ 183 TZ),  např. zveřejnění fotografií z telefonu oběti; 

 pomluva (§ 184 TZ) – např. vytvoření webových stránek zesměšňujících oběť. 

 

Jak se bránit 

Je-li zesměšňující videozáznam, fotografie atd. zveřejněn např. na sociální síti a je takového 

charakteru, že oběť poškozuje, je třeba věc oznámit Policii ČR.  



Zveřejněním záznamu zachycujícím jinou osobu, kterou navíc zesměšňuje, může dojít 

k naplnění skutkové podstaty trestného činu: Pomluva dle § 184 trestního zákoníku 

§ 184 Pomluva 

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u 

spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou 

vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. 

(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v 

odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně 

účinným způsobem. 

 

Vhodný postup pro oběť kyberšikany: 

1. Zachovat klid – nejednat ukvapeně. 

2. Uschovat si důkazy – uchovat a vystopovat veškeré důkazy kyberšikany (SMS zprávy, e-mailové 

zprávy, zprávy z chatu, uložte www stránky apod.). Na základě těchto důkazů může být proti 

útočníkovi či útočníkům zahájeno vyšetřování. (postup viz příloha). 

3. Ukončit komunikaci s pachatelem – nekomunikovat s útočníkem, nesnažit se ho žádným způsobem 

odradit od jeho počínání, nevyhrožovat, nemstít se. Cílem útočníka je vyvolat v oběti reakci, ať už je 

jakákoli. 

4. Blokovat pachatele a blokovat obsah, který rozšiřuje – pokusit se zamezit útočníkovi přístup k účtu 

nebo telefonnímu číslu oběti a je-li to v dané situaci možné, i k nástroji či službě, pomocí které své 

útoky realizuje (kontaktovat poskytovatele služby). 

5. Identifikovat pachatele (pokud to neohrozí oběť) 

6. Oznámit útok dospělým (učitel, rodič) – svěřit se blízké osobě. Pro uchování důkazů oslovit někoho, 

kdo má vyšší IT gramotnost. Kontaktovat školu a specializované instituce (PPP, Policie, SVP, 

intervenční služby specializující se na řešení kyberšikany, psychology apod.). 

7. Nebát se vyhledat pomoc u specialistů – kontaktovat specializované organizace, poradny případně 

Policii ČR. 

8. Žádat konečný verdikt (v případě řešení situace školou) – po prošetření celého případu trvat na 

konečném stanovisku všech zainteresovaných institucí.  

 

POZOR!!! 

Užívání sociálních sítí je vázáno věkovou hranicí 15 let!!! 
 

Podle zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, který byl nově schválen 

a je účinný od 24. 4. 2019 je věková hranice pro udělení souhlasu se zpracováním 

osobních údajů 15 let!!! 

 

Vytvoření zesměšňující fotografie, urážlivé koláže, která je rozšiřována 

mezi on-line uživatele,  

JE KYBERŠIKANA!!!!!! 

http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-2-dil-2-paragraf-184

