
Nebezpečné jevy spojené s používáním internetu a mobilních telefonů 

 
 

 

Téma vlivu internetu a komunikačních technologií na kvalitu života se objevuje čím 

dál častěji v médiích všeho druhu. Rychlost technologického vývoje a změn, které                   

s sebou přináší, je pro starší generaci fascinující až děsivá, ale pro mladší generaci a žáky       

je běžnou realitou a samozřejmostí. Potřeba vedení žáků k rozumnému využívání internetu 

a komunikačních technologií vstupuje v prevenci rizikového chování v posledních letech 

do popředí. 

 

První kontakt s informačními a komunikačními technologiemi dítě většinou navazuje doma. 

Rodina by tedy logicky měla být tím, kdo nastavuje první pravidla používání PC, tabletů        

a mobilních telefonů (ta by se měla s věkem dítěte měnit), včetně prvotního poučení o jejich 

bezpečném používání.  

 

 

 

Kyberšikana 
 

Je to šikana s využitím zejména internetu, mobilních telefonů či jiných informačních 

technologií. Šikana a kyberšikana mají jednu věc společnou – někomu ublížit. 

 

Ve virtuálním světě (počítačů, mobilů a …) vystupují agresoři (útočníci) většinou anonymně. 

Nevíme, kdo je útočník. Může vystupovat pod přezdívkou (nickem), může používat 

neznámou emailovou adresu, jiné tel.číslo … 

 

S kyberšikanou se můžeme potkat kdykoliv a kdekoliv. Vždy, když budeme mít u sebe 

telefon, když budeme připojeni k internetu. Nemáme se kam schovat. Může to být i v bezpečí 

domova, třeba o půlnoci. 

 

Zprávy, fotky, videonahrávky se dají posílat dál. O šíření zprávy se postarají jiní lidé. 

Publikum zvyšuje intenzitu útoku a zhoršuje jeho dopad na oběť. 

 

Kyberšikana může být způsobena i neúmyslně. Špatně odhadneme situaci a náš „žert“ může 

způsobit bolest. 

 

Jak se můžeme chránit? 

- nikomu nesdělujte svá hesla 

- rozmyslete se, co posíláte a komu to posíláte (fotky, videa …) 

- nesdělujte osobní údaje neznámému člověku 

 

 

Kybergrooming 
 

Takto označujeme jednání osoby, která se snaží oběť donutit k osobní schůzce. 

Takový člověk komunikuje s obětí prostřednictvím chatu, ICQ, sms a skypu. 

Získává informace o oběti (stáří, adresa, fotky, zájmy, kamarádi, rodiče, máš kluka? …) 



a většinou bývá trpělivý. Nespěchá, vzájemná komunikace může probíhat i několik měsíců. 

Potřebuje vzbudit důvěru, je chápavý.  

Až nastane vhodná chvíle bude iniciovat osobní setkání. Odmítá – li oběť schůzku, obvykle 

následuje vydírání. K tomu využije všech informací, které v průběhu komunikace získal. 

V případě, že oběť se schůzkou souhlasí, vystavuje se reálnému nebezpečí (např. sexuálnímu 

zneužití či obtěžování, fyzickému napadení apod.) 

 

Jak se chránit? 

- svěřit se blízkému člověku 

- nechodit na schůzku s neznámým člověkem 

- uchovat si zprávy pro případné vyšetřování 

 

 

Kyberstalking 

 
Kyberstalking je pronásledování, stupňované obtěžování pomocí dopisů, sms, mailů, 

telefonátů, vzkazů. Oběti bývá vyhrožováno, ničí mu majetek nebo ji jinak poškozuje. 

 

Stalker  může být bývalý partner, kamarád, nešťastně zamilovaný spolužák, ale také neznámý 

sexuální útočník 

 

Jak se bránit? 

- nedůvěřovat 

- blokovat zprávy, maily … 

- oznámit, svěřit se 

- odhalit pachatele 

- nebýt nevšímavý 


