
Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 
793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál 

 

Ve středu 23. října se uskuteční pro žáky 6., 7., 8. a 9. ročníku přednášky na téma Facebook  

a jeho pravá tvář, Kyberšikana a další nebezpečné praktiky. 

 

Rozpis přednášek: 

9.35 hod.   – 11.15 hod. 6. a 8. ročník (spojeni) 

11.25 hod. – 13.00 hod. 7. a 9. ročník (spojeni) 

Délka přednášky je 90 minut. 

Facebook a jeho pravá tvář 

V naší zemi se objevil nový fenomén, a tím jsou sociální sítě. Prvenství mezi těmito sítěmi má 

bezesporu Facebook. 

Náplň přednášky:  

Facebook, sociální sítě a historie obecně 

Důvody proč jsou lidé na facebooku 

Facebook a jeho filozofe 

Negativní dopady 

Nebezpečí činnosti uživatelů 

Jak se bránit a chránit 

Kyberšikana a další nebezpečné praktiky 

Co znamená kyberšikana a jak se odlišuje od běžné šikany 

Kybergrooming - nebezpeční přátelé 

Co je kyberšikana? 

Kyberšikana je zneužití informačních komunikačních technologií (mobilních telefonů  

a internetu) k takovým činnostem, které mají někoho záměrně ohrozit, ublížit mu. Jedná se  

o úmyslné chování, které se navíc neustále opakuje. Stručně lze říci, že cílem kyberšikany je 

někomu ublížit nebo ho zesměšnit za použití elektronických prostředků.  

 

Možné příklady kyberšikany: 

- hanlivé a urážlivé zprávy zasílané prostřednictvím SMS, MMS nebo internetu 

- zesměšňující nebo ponižující obrázky či videa posílané e-mailem nebo vyvěšené na 

webové stránce 

- webové stránky, blogy s cílem někoho zesměšnit 



- zesměšňování prostřednictvím sociálních sítí 

- zneužití identity oběti rozesíláním obtěžujících a urážlivých zpráv pod jejím jménem 

- vydírání nebo zastrašování pomocí telefonu nebo internetu 

- obtěžování a pronásledování voláním, psaním zpráv nebo prozváněním 

- krádeže hesel a následné zneužívání osvojeného účtu 

Šikanování je v řadě případů trestnou činností. 

Jaký je rozdíl mezi škádlením a šikanováním?  

Rozdíl je veliký!  

Jestliže svého kamaráda škádlím, tak očekávám, že to bude legrace nejen pro mě, ale i pro 

něj. Ale když vidím, že to jako legraci nebere, že je zraněný, cítí se zahanbeně, potupeně, 

vyděšeně, pak pocítím lítost a omluvím se mu. 

!!! U šikany je to obráceně!!! 

Cílem je záměrně druhému ublížit, citově vydírat, ranit, zesměšnit, ponížit. Při tomto jednání 

nenásleduje omluva, a chování se neustále opakuje a stupňuje, není před ním úniku! 

Důležitá věc na závěr: 

„Když někdo někoho škádlí a on mu jasně řekne, aby toho nechal, tak to musí respektovat. 

Jinak se jedná o porušování práva druhého člověka. A to má už k šikanování blízko. Naše 

práva končí tam, kde začínají práva druhého.“ 

Jméno lektora zajišťujícího přednášku: 

Wladyslaw Motyka, ACET ČR, o.s, Český Těšín 

 

školní metodik prevence    ředitelka ZŠ a MŠ Jindřichov 

Pavla Chramostová     Mgr. Zlata Steuerová  

 

 

Použitá literatura: 

Publikace v rámci projektu „Prevence nebezpečných komunikačních praktik při využití ICT,“ 

ISBN 978-80-86961-78-1 

 

http://about.me/wladyslaw.motyka
http://www.acet.cz/prednasky-acet/zavedeni-komplexniho-programu-socialne-patologickych-jevu

