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Rizika

• Kyberšikana
• Kybergrooming
• Sexting
• Kyberstalking
• Happy Slapping
• Nabádání k sebepoškozování

• Zneužití osobních a citlivých 
dat

• „Problematičtí“ dospělí
• Podněcování k nenávisti
• Obecná trestná činnost
• …



Kyberšikana

Kyberšikana je šikana realizovaná prostřednictvím 
moderních informačních technologií.
• Je snadné stát se útočníkem

• „Anonymita“

• Obtížněji rozpoznatelná (fyzické příznaky)

• Časově a prostorově neomezená

• Útočníků může být více, aniž si to uvědomují

• Oběť o ní nemusí vědět



České děti a 
Facebook 
(2015)

Univerzita 
Palackého v 
Olomouci



Kybergrooming

Manipulace dítěte za účelem sjednání schůzky a 
následného sexuálního zneužití či ublížení na 
zdraví.
• Co by mělo dítě vědět?

• Webcam trolling (https://youtu.be/5Xm31pkH5zM) 

https://youtu.be/5Xm31pkH5zM


„Obžaloba uvádí, že Pulpán zakládal v 
letech 2012 až 2015 smyšlené profily na 
sociálních sítích a navazoval kontakty s 
dívkami ve věku od sedmi do 24 let. 
Obětem bylo převážně mezi deseti a 
dvanácti lety, on sám se nejčastěji 
vydával také za nezletilou dívku.

Od obětí nejprve požadoval erotické 
fotografie. Když mu je poslaly, začal je 
vydírat tím, že je zveřejní, a chtěl po 
nich pornografii.“

Zdroj: seznamzpravy.cz

Kybergrooming



Sociální inženýrství

Způsob manipulace lidí za účelem provedení 
určité akce či získání informace.
• Schopnost vžít se do role

• Orientace v kyberprostoru





Sexting

Sdílení textového či audiovizuálního obsahu se 
sexuálním podtextem.

• § 192 TZ, Výroba a jiné nakládání s dětskou 
pornografií

• § 193 TZ, Zneužití dítěte k výrobě pornografie



Sexting

Sexting a rizikové seznamování českých dětí v kyberprostoru, 
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017



Sexting

7,07 % - Někdo mě donutil zaslat tento materiál

Nejčastější platformy:
• Facebook
• Snapchat
• Instagram
• WhatsApp



Sexting



Kyberstalking

Dlouhodobé pronásledování oběti 
prostřednictvím informačních technologií.
• Vztahuje se nejen na oběť, ale i na její okolí

• Zakotveno v trestním zákoně – TČ nebezpečné pronásledování

• Kyberstalking nemusí zůstat pouze v online prostředí



Dezinformace a propaganda









Je na místě…

• Aktivně se zajímat o činnost dítěte online

• Mít vztah založený na důvěře

• Když je s důvěrou problém, postarat se o to, aby dítě vědělo, 
kam se obrátit pro pomoc

• Nepůsobit jako „kazatelna“

• Vyvarovat se vzkazů a postů typu: „Honzíčku, vzal sis ten 
svetr?“



Jak zvýšit online bezpečnost ve školách?

• Neexistuje univerzální recept

• Sada technických a organizačních opatření

Platí tvrzení? 

„Jediný způsob, jak být bezpečně online, je být 
offline.“



Organizační opatření

• Zmapování problematiky

– Obecná specifika (sociologické průzkumy, analýzy, 
kazuistiky…)

– Místní specifika (ZŠ x SŠ, Gymnázium x SOU)

• Sledování aktuálních trendů



Organizační opatření
• Prevence

– Integrace tématu do výuky
– Tématu je věnován dostatečný prostor
– Jak vyučovat? 

• peer programy
• externí lektoři
• používání konkrétních příkladů
• nepůsobit jako „kazatelna“

• Slovní vyjádření konkrétního příkladu vždy lepší než teorie 
distribuovaná prostřednictvím „líbivých“ kanálů…

• Využití emocí



Organizační opatření

• Řešení problémů

– Zpracovaný krizový plán

– Vytvořená síť spolupracujících organizací a 
konkrétních osob

– Evaluace postupu a zapracování do krizového 
plánu



Technická opatření
• Školní síť

– „Rodičovská kontrola“ resp. filtrování obsahu (black vs. white list)
– Registrace zařízení resp. MAC adres, uživatelské účty (silná hesla), 

podmínky užívání
– Děti by si měly uvědomit vlastní odpovědnost

• Problematika BYOD
– Jak regulovat používání vlastních zařízení?

• Ochrana proti malware apod.
• Fyzické zabezpečení zařízení



Jak problémům předcházet

• Obezřetně nakládat se svými osobními údaji

• Číst podmínky užívání, zejména co se týče poskytování 
osobních údajů třetím stranám

• Uchovat soukromé to, co chcete, aby soukromé zůstalo

• Zachovat chladnou hlavu, neoplácet stejnou mincí

• Nedělat na internetu to, co byste nedělali v reálném životě

• Čas od času se podívat, co lze o sobě na internetu nalézt



Jak problémy řešit

• Pořízení evidence

• Vyhledání pomoci (nedůvěra k rodičům)

• Kontaktování poskytovatele služby

• Stoponline.cz 

• Kontaktování Policie ČR



Zdroje informací

• Sancedetem.cz 

• E-bezpeci.cz 

• Seznamsebezpecne.cz

• Budsafeonline.cz



Děkuji za pozornost


