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Anotace
Tato práce se věnuje problematice kyberšikany a tradiční šikany na středních
školách. Zkoumá vliv různých faktorů na četnost výskytu těchto negativních jevů. Snaží se
například zjistit, jaký vliv má prevence tradiční šikany a kyberšikany prováděná na
středních školách nejen na prevalenci těchto jevů, ale také na názory žáků na ně. Zároveň
zkoumá, jakou roli zde hraje informovanost žáků či zájem jejich rodičů o problematiku a
jak se podle žáků liší zájem jejich okolí o kyberšikanu a tradiční šikanu. Výzkum byl
proveden kvantitativní metodou formou strukturovaných internetových dotazníků
zaslaných ředitelům středních škol. Bylo zjištěno, že na výskyt kyberšikany a názory žáků
na její závažnost má znalost tragických případů kyberšikany větší vliv než podstoupení
preventivních programů. Zároveň bylo zjištěno, že žáci ačkoliv neberou kyberšikanu na
lehkou váhu, jsou přesvědčeni o tom, že starší generace tak činí a mají menší tendenci se jí
s kyberšikanou svěřovat. V závěrečné části práce se kromě shrnutí poznatků nachází krátké
zamyšlení nad možnými způsoby snížení množství páchané kyberšikany.

Annotation
This thesis inquires into the topic of cyberbullying and traditional bullying in
secondary schools. It examines the influence of various factors on the frequency of
occurrence of these negative phenomena. For example, it tries to find out the impact of
bullying and cyberbullying prevention on secondary schools not only on the prevalence of
these phenomena but also on the pupils' views on them. At the same time, it examines the
role played by pupils' awareness or their parents' interest in the issue, and how their interest
in cyberbullying and traditional bullying differs according to the students. The research was
carried out using a quantitative method in the form of structured internet questionnaires sent
to secondary school directors. It has been found that the prevalence of cyberbullying and
pupils' views on its gravity is more impacted by their awareness of tragic cyberbullying
incidents than by going through prevention programs. At the same time, it was found that
pupils, even though they do not take cyberbullying lightly, are convinced that the older
generations do and that pupils have a lesser tendency to share their cyberbullying-connected
burdnes with them. In the final part of the thesis, in addition to summarizing the findings,
there is a brief reflection on possible ways of reducing cyberbullying.
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1. ÚVOD
Tato práce se bude věnovat tématu kyberšikany, protože se na rozdíl od tradiční šikany
jedná o relativně novou problematiku, neboť rozvoj moderních technologií, které kyberšikanu
umožňují, tedy především internetu, probíhá teprve několik dekád. Přesto jde o závažný jev,
který může oběť dohnat i k sebevraždě a jedná se o fenomén, který si zasluhuje pozornost.
Kromě obecných názorů středoškoláků na kyberšikanu a jejich zkušeností s ní se bude
práce zajímat i o prevenci kyberšikany. Konkrétně tedy, zda žáci podstoupili nějakou formu
prevence kyberšikany, pokud ano, jakou, zda se o jejich aktivitu na internetu zajímají rodiče a
zda mají tyto skutečnosti vliv na prevalenci kyberšikany na jejich střední škole.
Zároveň s kyberšikanou bude paralelně zkoumána i tradiční šikana – její prevence a
prevalence za účelem porovnání s kyberšikanou.
Hypotézou této práce je, že prevence kyberšikany je na středních školách přítomna
v mnohem menší míře než prevence tradiční šikany. Zároveň byla stanovena hypotéza, že
rodiče nemají o online aktivity svých potomků velký zájem a jen steží si tak mohou povšimnout
kyberšikany na sociálních sítích.
Podle Českého Statistického Úřadu totiž používalo v roce 2017 sociální sítě více než
94 % mladých lidí ve věku 16-24 let. Naproti tomu skupiny ve věku 35-44, 45-54 a 55-64 let
používaly sociální sítě pouze v 61, 42 a 26 %. [ČSÚ 2017] Tento rozdíl je s každým rokem
nižší, v dřívějších letech šlo o ještě markantnější odlišnosti:
Tabulka 1: Procentuální podíl lidí v dané věkové kategorii užívajících sociální sítě v letech
2010-2017
16-24 let
35-44 let
45-54 let
55-64 let
2010
33 %
9%
7%
3%
2011
71 %
30 %
17 %
13 %
2012
86 %
37 %
22 %
14 %
2013
88 %
44 %
26 %
17 %
2014
92 %
47 %
28 %
16 %
2015
92 %
50 %
28 %
15 %
2016
95 %
56 %
37 %
20 %
2017
94 %
61 %
42 %
26 %
Zdroj: ČSÚ
Přesto však i v roce 2017 platilo, že zdaleka ne každý člověk ve věkových kategoriích
35 a více let byl uživatelem sociálních sítí.
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2. TEORETICKÁ ČÁST
2.1. ZÁKLADNÍ POJMY
Před definicí kyberšikany je vhodné nejprve definovat pojem šikana, či tradiční šikana,
neboť z definice tohoto termínu vychází definice kyberšikany.
Šikanu lze definovat jako vystavení žáka opakovanému a trvajícímu negativnímu
chování ze strany jednoho či více dalších žáků. [Olweus 1997] Tato definice sice nezahrnuje
šikanu, která se může vyskytovat mezi dospělými, například na pracovišti, ale vzhledem
k zaměření této práce bude tato definice dostačující. Toto negativní chování může být
prováděno fyzickým kontaktem, verbálně, či jinými způsoby, jako například děláním obličejů či
gest, šířením pomluv a záměrným vyčlěňováním ze skupiny. [ibid. 1997] Dále se při šikaně
vyskytuje silová disbalance mezi šikanovaným a tím, kdo šikanuje. Ta může být ve formě rozdílu
ve fyzické síle, mentální síle, či v počtu. [ibid. 1997]
Kyberšikana je novodobý typ šikany, který byl umožněn nástupem moderních
technologií – mobilních telefonů a především internetu. Jak je psáno již v úvodu, její kontrola
je obtížnější než u běžné šikany, a to nejen z důvodu generačního rozdílu v míře používání
sociálních sítí. Dalším problémem je totiž anonymita, jíž lze na internetu snadno dosáhnout, a
šikanátor je tak skrytý a může se snáze vyhnout trestu. Dále je obtížné porovnávání mezi
některými výkumy z důvodu neexistence jednoné definice tohoto pojmu.
Přesněji lze kyberšikanu definovat jako agresivní, záměrný čin prováděný skupinou či
jednotlivcem za použití elektronických způsobů dorozumívání opakovaně a v delším časovém
období namířený vůči osobě, která se nemůže snadno bránit. [Dooley citován in Weber 2014]
Jako nejjednodušší definice kyberšikany se nabízí jednoduchá úprava definice tradiční
šikany ve smyslu „šikana prováděná za pomocí použití komunikačních technologií“, tedy opět
chování vykazující tři základní prvky, jež pozorujeme u tradiční šikany: negativní chování,
opakovanost a delší trvání, silová disbalance.
Existuje však mnoho forem, které na sebe může vzít a rovněž existuje vícero způsobů,
jimiž jsou tyto formy kyberšikany prováděny. Může jít o kyberšikanu přes sociální sítě, založení
nenavistné webové stránky, přes e-mail, či SMS aj.
Szotkowski a kol. pracují ve své monografii Nebezpečí internetové komunikace IV se
třemi základními složkami kyberšikany:
Použité formy psychické šikany: Dehonestování, pomlouvání, provokování,
vyhrožování, zastrašování, vydírání, obtěžování, pronásledování, atd.
Formy šikanujícího obsahu: Text, videozáznam, grafický záznam (fotografie,
obrázek, karikatura), volání, prozvánění, krádež identity
Nástroje šíření kyberšikany: Diskuze, chaty, e-maily, SMS, MMS, instant
messengery, ankety, webové stránky, sociální sítě, virtuální vzdělávávací prostředí,
online hry,... [Szotkowski 2013]
Tyto složky bude zkoumat i tato práce, přičemž se mimo jiné zaměří na to, zda je
prevalence výskytu některých těchto forem závislá na pohlaví žáka ať šikanujícího, či
šikanovaného.
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Kvůli způsobu, jakým internet funguje, však existují i další formy chování, které za
kyberšikanu nutně být považovány nemusí, přestože základní tři charakteristiky šikany
vykazují. Vezmeme-li si příklad hromadného urážení autora cizími lidmi v komentářích pod
videem či jiným příspěvkem a podrobíme ho výše zmíněným charakteristikám:
1) Jedná se o negativní chování,
2) vyskytuje se zde silová disbalance, která je v početní formě (větší množství
komentujících a urážejících) a
3) jev může přetrvávat dlouho v čase a opakovat se (i v případě, že se nejedná stále o
jednoho a toho samého šikanátora).
Zda lze toto chování vyřadit z kategorie kyberšikany na základě faktu, že se šikanátor a
oběť navzájem neznají, je předmětem potenciální debaty, v tomto výzkumu však za
kyberšikanu považována nebude a žákům bude v dotazníku poskytnuta definice kyberšikany
uvedená výše.
Účastí žáků na prevenci před tradiční šikanou či kyberšikanou se v tomto výzkumu
rozumí jejich účast na přednášce či skupinové debatě na toto téma nebo jiné aktivity pořádané
školou za účelem zamezit těmto jevům.

2.1.1. Souvislost tradiční šikany a kyberšikany
O významné síle moderních komunikačních technologií vypovídá nejeden případ
sebevraždy vykonané právě po hromadných internetových útocích na mladistvé.
Pravděpodobně nejznámější z nich je případ kanadské dívky Amandy Todd1, která byla
kyberšikanou dohnána k sebevraždě. [BBC 2012]
Na tomto případě se ukazuje další aspekt kyberšikany, který tradiční šikana nemá. Od
kyberšikanátora je podstatně těžší utéct než od člověka v přímém kontaktu – například
spolužáka ve třídě, který někomu bere drobné na svačinu. Nemusí stačit změnit školu, dokonce
ani přestěhování nemusí být dostatečným opatřením. Používá-li člověk navíc na internetu své
skutečné jméno, najít ho je většinou otázka několika vteřin i pro méně zkušeného uživatele
internetu.

1

Amanda Todd v září 2012 nahrála na internetový server YouTube video „Můj příběh: Boj, šikana, sebevražda,
sebepoškozování“ (v originále: „My story: Struggling, bullying, suicide, self harm”), ve kterém pomocí
papírových kartiček popsala svůj dosavadní příběh, který začal pár let před zveřejněním tohoto videa, kdy
neznámému člověku poslala své nahé fotografie. Ten ji buď znal, nebo ji našel a po roce jí začal vyhrožovat
jejich zveřejněním a nakonec tak i učinil. Amanda začala trpět depresemi a přestěhovala se, neznámý anonym ji
však opět našel a tentokrát vytvořil stránku na sociální síti Facebook, kam její fotografie opět umístil. Tehdy se
začala sebepoškozovat a znovu se přestěhovala. Následovalo zlepšení, po kterém ale přišla další chyba v
podobě zapletení se se starším mužem, který měl přítelkyni. Ta Amandu veřejně před školou zbila, pak se
Amanda neúspěšně pokusila spáchat sebevraždu. a následovala smršť nenávistných komentářů na Facebooku
volajících po její smrti. Amanda se opět přestěhovala, ale internetovým útokům neunikla. Video končí
fotografiemi zranění, které si sama způsobila. V říjnu téhož roku Amanda spáchala sebevraždu.
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Dalším rozdílem mezi tradiční šikanou a kyberšikanou je ten, že se u druhé jmenované
vyskytuje fyzická vzdálenost mezi šikanujícím a šikanovaným, která má na chování
šikanujícího vliv. Ten může zaprvé být anonymní, díky čemuž má větší šanci vyhnout se trestu
či odsouzení ze strany okolí a zadruhé nevidí okamžitou reakci své oběti. Tento vzdálenostzvyšující faktor, který s sebou kyberšikana nese, má za následek to, že si mladiství dělají a říkají
krutější věci, než jaké by si prováděli v situaci tradiční šikany. [Donegan 2012]
Kyberšikana se může vyskytovat v kombinaci s tradiční šikanou a otázkou pro tuto práci
je kromě obeznámenosti žáků s případem Amandy Todd či jinou tragicky končící událostí
spojenou s kyberšikanou také provázanost těchto dvou jevů u testovaného souboru, tedy zda se
oběti tradiční šikany stávají také obětmi kyberšikany.
Kromě tohoto vztahu mne bude zajímat také souvislost mezi viktimizací a
šikánátorstvím. Oběť tradiční šikany může totiž za pomoci technologií šikanovat jiné, nebo
třeba samotného šikanátora, aby mu to „vrátila“. [Beran 2007]

2.2. DOSAVADNÍ VÝZKUMY
Jak bylo je již řečeno výše, prevalence kyberšikany se obtížně porovnává v čase mezi
jednotlivými studiemi, ponevadž není jednotná definice kyberšikany. Neexistuje tedy shoda,
zda dochází ke zvýšení výskytu kyberšikany či nikoliv. V průměru se kyberšikana u mladých
pohybuje mezi deseti a čtyřiceti procenty. [Kowalski 2014] V jednom z výzkumů, kde se místo
termínu kyberšikana pracovalo s pojmem „zlé věci“ (mean things) definovaným jako cokoliv,
co někdo udělá a rozruší či urazí tím někoho jiného, alespoň jeden případ kyberšikany byl
spáchán na 72 % mladistvých. [Juvonen, Gross 2008] Je tedy evidentní, že terminologie je
v tomto případě zcela zásadní, a proto je součástí mnou vytvořeného dotazníku i krátká definice
kyberšikany. Výsledky výzkumu sice budou stále jen stěží porovnatelné s výsledky jiných
průzkumů, ale chápání pojmu kyberšikana tak bude konzistentní alespoň mezi jednotlivými
respondenty.
Podle kanadského výzkumu publikovaného ve School Psychology International se
téměř polovina studentů stala obětí tradiční šikany a zhruba čtvrtina se stala obětí kyberšikany
(mezi chlapci i děvčaty podobně). 34 % žáků šikanovalo tradiční šikanou a 17 % kyberšikanou
(mezi chlapci bylo 22 % kyberšikanátorů a mezi děvčaty 12 %). Více než polovina žáků věděla
o někom, kdo byl kyberšikanován. Tento výzkum se zaměřil i na názory studentů na snahu
dospělých zakročit v případě kyberšikany. Pouze 64 % studentů bylo toho názoru, že se dospělí
snaží zabránit kyberšikaně, když se o ní dozví. Dále bylo zjištěno, že mezi obětmi kyberšikany
mají větší tendenci o ní informovat dívky než chlapci, mezi přihlížejícími statisticky významný
rozdíl zpozorován nebyl. [Li 2006]
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Graf 1: Rozdíl mezi pohlavími v počtu šikanátorů a šikanovaných
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Zdroj: Li 2006
V České republice je z výzkumů dostupná například již zmíněná monografie Nebezpečí
internetové komunikace, která vznikla na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci. Ze vzorku více než dvaceti tisíc respondentů od 11 do 17 let se s kyberšikanou
setkalo více než 50 % žáků a více než 30 % se k šikanování přiznalo. Nejčastější formou byly
verbální útoky a průnik na účet (oboje cca 33 %), dále obtěžování prozváněním (24 %),
vyhrožování a zastrašování (17 %), ponižování, ztrapňování šířením fotografie (11 %) a krádež
identity (10 %). [Szotkowski 2013]
Graf 2: Výskyt forem kyberšikany
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Co se týče efektů na psychiku oběti kyberšikany bylo zjištěno následující: 38 % obětí
cítilo pomstychtivost, 37 % vztek, a 24 % bezmoc. Efekty se lišily podle pohlaví obětí, kdy
39,6 % dívek cítilo frustraci, 36 % vztek, 25,2 % smutek, kdežto u chlapců se jednalo o 27,5,
24,3, a 17,9 %. Obecně menší míra přiznaných emocí může být způsobena zdráhavostí mužů
6

přiznat slabost. Rozdíly v dopadech kyberšikany na psychiku se liší i podle věku oběti. Vztek
a frustrace dominují u všech žáků, u mladších se však vyskytuje více smutku. [Donegan 2012]
Na základě uvedených faktů a informací z předchozích výzkumů jsou tedy hypotézy
této práce následující:
1)
2)
3)
4)
5)

Chlapci se stávají obětí tradiční šikany častěji než dívky.
Obětí kyberšikany se stávájí chlapci i dívky rovocenně.
Chlaci se stávají šikanátory tradiční šikanou častěji než dívky.
Chlapci i dívky se stávají šikanátory kyberšikany rovnocenně.
Největší výskyt šikany je na středních odborných učilištích a nejmenší je na
gymnáziích.
6) V dívčích obětech tradiční šikana i kyberšikana vyvolává strach spíše než ve
chlapeckých obětech.
7) Oběti kyberšikany se svěřují rodičům v menší míře než oběti tradiční šikany.
8) Na Facebooku je aktivních podstatně méně rodičů než žáků středních škol.
9) Míra prevence kyberšikany je nepřímo úměrná míře výskytu kyberšikany na
středních školách.
10) Žáci, kteří se účastnili prevence kyberšikany ji považují za větší problém.
11) Žáci, kteří se stali obětí tradiční šikany, mají větší šanci, že se stanou obětí
kyberšikany než ti, kteří se obětí tradiční šikany nestali.
12) Žáci, kteří se stali obětí tradiční šikany, mají větší šanci, že se stanou pacahteli
kyberšikany než ti, kteří se obětí tradiční šikany nestali.

3. METODOLOGIE
Empirická část této práce má popisnou i explanační povahu. Užita byla kvantitativní
metoda, konkrétně statistické šetření s využitím dat získaných od žáků středních škol různých
typů (gymnázium, učňovská střední škola,..) formou internetového strukturovaného dotazníku,
který umožní pokrytí většího množství škol než tištěné dotazníky.
Výhodou statistického šetření je zobecnitelnost výsledků, která je žádoucí například pro
policy-makery při případném zabývání se mnou zkoumanou problematikou.
Bude se jednat spíše o popisný než o akční výzkum, avšak jak napsal prof. Hendl:
„...nelze vždy mluvit o jasných hranicích. Jestliže například zkoumáme lidi z okrajových vrstev
společnosti a upozorníme svou publikací na jejich tristní život, inicializujeme tak proces, který
povede ke změně zákonů a k opatřením pro zlepšení podmínek jejich života.“ [Hendl, Remr
2017] A přesně v tomto duchu se nese i moje práce, která má za úkol situaci popsat, najít vztahy
mezi jednotlivými proměnnými, upozornit na problém kyberšikany a případně navrhnout
oblasti, které by stály za další zkoumání.
Výběrové jednotky byly do výzkumu zařazeny náhodným skupinovým výběrem, a to
oslovením ředitelů náhodných středních škol (veřejných i soukromých, všech typů – středních
odborných škol, středních odborných učilišť i gymnázií) z jednoho ze seznamů dostupných na
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internetu s žádostí o participaci jejich žáků na výzkumu. Jako incentiva byla ředitelům
nabídnuta analýza provedená pro jejich školu zvlášť a porovnání výsledků s výsledky celku.
Tento způsob výběru byl použit za účelem alespoň částečné kontroly nad tím, kdo dotazník
vyplňuje, protože je u tohoto způsobu dotazování taková kontrola obecně problematická.
„Nemáme kontrolu, kdo odpověděl a kolikrát odpověděl, pokud není dotazník chráněn určitým
způsobem.“ [Hendl, Remr 2017]
Touto formou bylo získáno 470 respondentů, vzorek dostatečně velký pro kvantitativní
šetření. Návratnost však bohužel nebyla dostatečná pro porovnání výskytu tradiční šikany a
kyberšikany a dalších výsledků mezi jednotlivými kraji ČR.
Jako metoda dotazování byl zvolen internetový strukturovaný dotazník na internetové
stránce vyplnto.cz. Výhodou internetového strukturovaného dotazníku je oproti
nestrukturovanému jeho snadné statistické zpracování a oproti dotazníku v papírové verzi
rovněž jeho snažší zpracování na počítači bez nutnosti přepisování všech odpovědí. Nevýhodou
neasistovaného dotazování však může být nesrozumitelnost některých otázek či odpovědí, nebo
různé porozumění různými respondenty. [ibid. 2017] Těmto potížím jsem se snažil zamezit
nejen co možná nejsrozumitelnějšími otázkami i odpověďmi, ale i poskytnutím definic
základních pojmů jako šikana a kyberšikana k zajištění jednotného chápání těchto konceptů.
Za účelem zjednodušení vyplňování a šetření času co nejvíce respondentům bylo
v dotazníku užito podmíněných skoků, aby respondent, pro kterého nejsou některé otázky
relevantní, jako například dotaz, jaké formy byla kyberšikana, jíž obětí se nestal, nemusel tyto
otázky manuálně přeskakovat, což je další výhoda dotazníku v elektronické formě oproti
variantě papírové.
Jako konkrétní způsob vyplnění dotazníku jsem ředitele požádal, aby žáci byli
instruováni vyplnit dotazník během vyučování informatiky nebo jiného předmětu, který probíhá
na počítači. Tato metoda byla zvolena i přes její nevýhodu v tom, že využívá času z vyučovací
metody a z ní plynoucí obavu o ochotu ředitelů vyhovět mým požadavkům. Výhoda na druhou
stranu byla ve větší návratnosti v okamžiku, kdy se ředitel rozhodne spolupracovat. Výsledky
mohou být na jednu stranu tímto způsobem více zkreslené, neboť není možnost kontroly,
v jakých podmínkách vyplňování probíhalo, například, zda si studenti vzájemně nevidí na
obrazovky počítačů, což je pro tento výzkum zabývající se natolik citlivou záležitostí zcela
nežádoucí a může negativně přispět k ochotě žáků podělit se o své zkušenosti. Na druhou stranu
by s sebou takto oficiální zadání a vyplňování během vyučovací hodiny mohlo nést jistý punc
důležitosti a mohlo by žáky přimět ke svědomitějšímu vyplňování a pozornějšímu čtení.
Kromě popisné statistiky byly pro zkoumání vztahů mezi kardinálními proměnnými
užívány parametrické testy (t-test), pro ostatní proměnné Wilcoxonův test a kontingenční
tabulky s adjustovanými rezidui.
Před samotným šetřením byla provedena pilotáž za pomoci pěti studentů středních škol,
jejímž výstupem bylo pouze opravení několika překlepů v dotazníku.
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4. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
4.1. VÝSKYT TRADIČNÍ ŠIKANY A KYBERŠIKANY
Obětí tradiční formy šikany se dle výzkumu stalo 17,3 % respondentů. 34,3 %
respondentů zná někoho, kdo se obětí stal.
Kyberšikana měla na zkoumaných školách menší prevalenci než tradiční šikana; 11,5 %
respondentů uvedlo, že se někdy stali obětí kyberšikany a 15,8 % uvedlo, že nějakou oběť znají.
Zde se vyskytuje zřejmý nepoměr mezi oběťmi a známými oběťmi u šikany a kyberšikany.
Jedno možné vysvětlení může být, že kyberšikanu lze provádět velmi soukromě a mimo zraky
spolužáků (například v soukromých zprávách na sociálních sítích, přes SMS, e-mailem,...),
nebo zde může být rozdíl v tom, co komu připadá jako šikana. Tedy „dokud se to neděje mně,
je to pouze sranda“ by mohlo platit víc u kyberšikany než tradiční šikany. V této oblasti by
mohlo být zajímavé provést další výzkum.
Větší míra tradiční šikany se vyskytuje také u přiznaných šikanátorů. V případě tradiční
šikany je to cca 9,4 % respondentů, u kyberšikany pak zhruba 4,5 %. Tato čísla jsou však velmi
nízká a je pravděpodobně nutné brát je s rezervou. Vyplňování neprobíhalo v naprostém
soukromí, nýbrž ve školách při hodinách informatiky, což mohlo negativně ovlivnit ochotu
podělit se o podobnou informaci.

4.2. OBSAH, FORMA A NÁSTROJE PROVÁDĚNÍ KYBERŠIKANY
Graf 3: Obsah kyberšikany dle jednotlivých skupin respondentů:
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Šikanátoři

Graf 4: Forma kyberšikany dle jednotlivých skupin respondentů:
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Graf 5: Nástroje provádění kyberšikany dle jednotlivých skupin respondentů:
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Respondenti, kteří uvedli, že se stali obětí kyberšikany, byli dotázání na obsah, tedy
v čem kyberšikana spočívala, na formu, jakou byla prováděna a jakým nástrojem.
Urážky uvedlo 72,2 % obětí kyberšikany. Pomluvy se vyskytovaly v 61,6 % případů,
provokování ve 20,4 %, ponižování v 63 %, vyhrožování či vydírání uvedlo 37 % obětí,
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obtěžování 18,5 %. 44,4 % obětí kyberšikany uvedlo zveřejňování citlivých informací či jiných
materiálů (například soukromé zprávy nebo fotografie), 18,5 % krádež identity (tedy nabourání
se na účet oběti či vydávání se za ni při komunikaci s někým jiným) a 5,6 % obětí kyberšikany
uvedlo, že se šikanátor při komunikaci s nimi vydával za někoho jiného.
Textovou formu uvedly oběti kyberšikany v 85,2 % případů, grafický záznam (tedy
fotografie, karikatura, či jiný obrázek) uvedlo 27,8 % obětí, volání 20,4 % obětí, prozvánění
7,4 % a videozáznam v 5,6 % procentech případů.
Nástroje, kterým byla dle obětí kyberšikana prováděna, byly následující: Přímé zprávy
na instant messengerech (například Facebook Messenger, ICQ, či soukromé zprávy na jiných
sociálních sítích) uvedlo 75,9 % obětí kyberšikany. Jiné způsoby na sociálních sítích (jako třeba
statusy, ankety) byly použity v 11,1 % případů, telefonování a SMS uvedlo 44,4 % obětí, 7,4 %
případů využívalo e-mail, 5,6 % webové stránky (například založení posměšné stránky za
účelem ponížení šikanové oběti), 5,6 % obětí uvedlo jako nástroj šikany online hry. Diskusní
fóra se v odpovědích obětí kyberšikany neobjevila ani jednou. Je možné, že zde docházelo
k jejich pomlouvání bez jejich vědomí.
Otázky na obsah, formu a nástroj, jakým byla kyberšikana prováděna, byly položeny i
respondentům, kteří uvedli, že nějakou oběť kyberšikany znají:
Svědci kyberšikany jako její obsah v 51,4 % případů uvedli přímé urážky, v 58,1 %
případů pomluvy, ve 28,4 % případů ponižování, provokace ve 24,3 % případů, vyhrožování či
vydírání se dle světků šikanátor dopustil ve 29,7 % případů, obtěžování ve 32,4 % případů. 40,5
% případů kyberšikany obsahovalo podle svědků zveřejňování citlivých informací či jiných
materiálů, 16,2 % krádež identity šikanovaného a 13,5 % vydávání se za někoho jiného při
komunikaci s obětí.
Textovou formu kyberšikany uvedli svědci v 78,4 % případů, grafický záznam se
vyskytoval v 35,1 % případů, telefonování ve 14,9 % případů, prozvánění též ve 14,9 %.
Videozáznam uvedlo jako pozorovanou formu kyberšikany 6,8 % svědků.
Nástroje, jimiž byla kyberšikana prováděna, byla dle svědků následující: V 75,7 %
případů byly užívány přímé zprávy na instant messengerech, ve 29,7 % telefonování či SMS,
jiné způsoby na sociálních sítích ve 20,3 % případů, webové stránky v 10,8 % případů, diskusní
fóra v 6,8 % případů, stejný podíl má i užívání e-mailu. Ve 4,1 % případů byly ke
kyberšikanování využity online hry.
Tyto otázky byly položeny i respondentům, kteří se v dotazníku přiznali k provádění
kyberšikany.
Urážení jako obsah kyberšikany uvedlo 42,9 % přiznaných šikanátorů, provokování
52,4 %, pomluvy 38,1 %, ponižování 28,6 %, vyhrožování nebo vydírání uvedlo 19 %,
obtěžování oběti 14,3 %, zveřejňování citlivých informací či jiných materiálů 19%, krádež
identity oběti 14,3 % a k vydávání se za někoho jiného při komunikaci s obětí se přiznalo 9,5 %
přiznaných kyberšikanátorů.
Forma kyberšikany, kterou přiznaní šikanátoři přiznala, byla ve 42,9 % text, ve 33,3 %
grafický záznam, v 9,5 % případů videozáznam, prozvánění ve 14,3 % případů a telefonování
ve 4,8 %.
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Jako nástroj k provádění kyberšikany využílo přímých zpráv na instant messengerech
66,7 % přiznaných šikanátorů, diskusní fóra 14,3 %, telefonování či SMS 9,5 %, stejný podíl
využil jiných způsobů na sociálních sítích, tedy statusy, ankety a další, webové stránky využilo
4,8 % kyberšikanátorů, stejně tak e-mail. 9,5 % využilo ke kyberšikanování online hry.
Vzhledem k nízkému počtu přiznaných kyberšikanátorů a nepříliš vysokému počtu
obětí i svědků byla za účelem přesnějšího popsání výskytu jednotlivých obsahů, forem a
nástrojů kyberšikany sečtena pozorování ve všech případech. Zároveň tak bylo učiněno ve
snaze zprůměrovat zkreslení způsobená tím, že situaci vidí jinak šikanátor, oběť a přihlížející.
Počet výskytů jednotlivých obsahů kyberšikany seřazených sestupně podle četnosti je
následující:
Tabulka 2:
Urážky
86 případů
Pomluvy
84 případů
Ponižování
61 případů
Zveřejňování citlivých informací/materiálů
58 případů
Vyhrožování/vydírání
46 případů
Provokace
40 případů
Obtěžování
37 případů
Krádež identity
25 případů
Vydávání se za někoho jiného
15 případů
Počet výskytů jednotlivých forem kyberšikany seřazených sestupně podle četnosti je
následující:
Tabulka 3:
Text
113 případů
Grafický záznam
48 případů
Telefonování
23 případů
Prozvánění
18 případů
Videozáznam
10 případů
Počet výskytů jednotlivých nástrojů provádění kyberšikany seřazených sestupně podle
četnosti je následující:
Tabulka 4:
Přímé zprávy na instant messengerech
111 případů
Telefonování či SMS
48 případů
Jiné způsoby na sociálních sítích
23 případů
Webové stránky
12 případů
E-mail
10 případů
Diskusní fóra
9 případů
Online hry
8 případů
12

Graf 6: Poměrné rozdělení výskytu různých obsahů kyberšikany:
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Graf 7: Poměrné rozdělení výskytu různých forem kyberšikany:
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Graf 8: Poměrné rozdělení výskytu různých nástrojů provádění kyberšikany:
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4.3. OBĚTI TRADIČNÍ ŠIKANY A KYBERŠIKANY
Graf 9: Prevalence tradiční šikany a kyberšikany mezi pohlavími
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Výsledky šetření naznačují, že obětmi tradiční šikany se stávají více chlapci než dívky.
Chlapci jsou obětmi tradiční šikany ve 26,4 %, dívky v 10,7 %. U kyberšikany stále převládají
chlapci – 12,2 % se jich stalo obětí kyberšikany oproti dívkám, u kterých to bylo jen 11 %, ale
rozdíl je podstatně menší.
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Respondenti, kteří se stali obětí tradiční šikany či kyberšikany, byli dále dotázáni na
emoce, které v nich ta či ona forma agrese vyvolávala. 39,5 % obětí tradiční šikany uvedlo
vztek, 34,6 % strach a 67,9 % smutek.
Graf 10: Emoce vyvolané u obětí tradiční šikany podle pohlaví:
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Mezi pohlavím se emocionální reakce odlišovala následovně: Vztek pociťovalo 42,3 %
obětí mužského pohlaví, zatímco ženského pouze 34,5 %. 28,8 % chlapeckých obětí pociťovalo
strach, u dívek tomu bylo ve 44,8 %. Smutek pociťovalo 69,2 % chlapců a 65,5 % dívek.
Největší rozdíl je zde v přítomnosti strachu mezi oběma pohlavími.
V případě kyberšikany 44,4 % obětí uvedlo, že v nich vyvolala pocit strachu, 51,9 %
pociťovalo smutek a 48,1 % cítilo vztek.
Graf 11: Emoce vyvolané u obětí kyberšikany podle pohlaví:
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Rozdíly mezi pohlavími ve vyvolaných emocích lze nalézt i zde: U chlapců se vztek
vyskytoval 58,3 % případů, u dívek ve 40 % případů. Smutek se vyskytoval ve 45,8 % případů
u chlapců, v 56,7 % u dívek. Strach je chlapci zmíněn ve 29,2 % případů, u dívek v 56,7 %.
Při srovnání s tradiční šikanou vyhází najevo, že tradiční šikana probouzí v žácích více
smutku než kyberšikana. U strachu a vzteku je tomu naopak. Toto platí pro obě pohlaví
s výjimkou strachu u chlapců, kde se výsledky liší pouze o jedno procento.
Co se týče přiznaných šikanátorů, dominují oběma kategoriím muži. U tradiční šikany
se jich k jejímu provádění přiznalo 16 %, kdežto žen pouze 9,3 %. U kyberšikany je to pak u
mužů 9,3 % a u žen jen 2,2 %.
Při rozdělení obětí šikany a kyberšikany (byla vytvořena nová proměnná, ve které
k dosažení kladné hodnoty stačila kladná hodnota pouze u tradiční šikany či kyberšikany) podle
jejich finanční situace byl nalezen statisticky významný rozdíl u obětí, které uvedly, že je jejich
rodina v podstatně lepší finanční situaci než rodiny jeho spolužáků (v kontingenční tabulce bylo
u tohoto rozdílu adjustované reziduum 2) a u obětí, které finanční situaci jejich rodiny uvést
nechtěly (adjustované reziduum 2,3). Nejmenší podíl obětí byl naopak u respondentů, kteří
finanční situaci své rodiny popsali jako srovnatelnou (adjustované reziduum -1,4).
29,6 % respondentů, kteří uvedli, že se stali obětmi tradiční šikany, zaroveň uvedlo, že
se stali obětmy kyberšikany. Respondenti, kteří uvedli, že se obětmi tradiční šikany nestali, byli
kyberšikanování pouze v 7,7 % případů. Adjustovaná rezidua zde mají hodnotu ±5,6, jedná se
tedy o velmi významný vliv.
9,9 % respondentů, kteří uvedli, že se na střední škole stali obětmi tradiční šikany,
zároveň uvedlo, že kyberšikanu prováděli. Ti, kteří se obětí tradiční šikany nestali, prováděli
kyberšikanu ve 3,4 % případů. Adjustovaná rezidua zde mají hodnotu ±2,6.

4.4. OZNAMOVÁNÍ TRADIČNÍ ŠIKANY A KYBERŠIKANY
Graf 12: Osoby, kterým se svěřily oběti tradiční šikany a kyberšikany
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77,8 % respondentů, kteří uvedli, že byli šikanováni, šikanu ohlásilo. U kyberšikany
toto číslo dosahuje pouze 51,9 %.
Tradiční šikanu oznámila oběť rodičům ve 29,6 % případů. Kamarádovi či kamarádce
ve 22,2 % případů, vyučujícímu ve 4,9 % případů. Stejný podíl mělo i ohlášení partnerovi či
partnerce.
Kyberšikanu oznámila oběť rodičům pouze ve 22,2 % případů. Kamarádovi či
kamarádce ve 33,3 % případů, vyučujícímu v 5,6 % případů a partnerovi či partnerce v 9,3 %
případů.
Žáci, kteří mají alespoň jednoho z rodičů aktivního na Facebooku, měli větší tendenci
rodičům se svěřit (28,6 % oproti 20 %) a ti, kteří měli alespoň jednoho rodiče v přátelích ve
30,4 % případů.

4.5. TRADIČNÍ ŠIKANA A KYBERŠIKANA PODLE TYPU ŠKOLY
Při porovnání všech typů škol (střední odborné učiliště, střední odborná škola,
gymnázium) nebyl na základě nahlášené viktimizace žáků nalezen statisticky významný rozdíl
v prevalenci tradiční šikany. U všech typů škol se pohybuje od 14,6 % (střední odborné školy)
do 19,8 % (střední odborná učiliště). U gymnázií je tomu 18 %.
Odpovědi na otázku, zda se někdo, koho respondent zná, stal na střední škole obětí
tradiční šikany, se od očekávaných hodnot statisticky významně neliší. Pohybují se od 31,4 %
u gymnázií, přes 35,1 % u středních odborných škol, až po 37,3 % u středních odborných
učilišť.
Co se přiznaných šikanátorů týče, v případě tradiční šikany je největší procento na
středních odborných učilištích (12,7 %, adjustované reziduum v kontingenční tabulce 1,5) a
nejmenší na středních odborných školách (6,4 %, adjustované reziduum -1,7). Gymnázia opět
příliš nevybočují z celkového průměru (9,9 %).
Obětí kyberšikany se stal největší podíl žáků na středních odborných učilištích (16,7 %)
a nejmenší na středních odborných školách (7,6 %). Oba tyto podíly se od těch očekávaných
podle adjustovaných reziduí (2,1 a -2) statisticky liší na 95% hladině významnosti. U gymnázií
se obětí kyberšikany stalo 11,6 % žáků.
Na otázku, zda žáci znají někoho, kdo se stal obětí kyberšikany, odpovídali podobně,
největší podíl byl však u středních odborných učilišť (19,9 %), stejně jako tomu bylo u počtu
obětí. Zde však adjustované reziduum dosahuje pouze hodnoty 1,2, a rozdíl oproti očekávané
hodnotě tak není statisticky významný na 95% hladině významnosti. Střední odborné školy
mají opět nejmenší podíl se 14 % a u gymnázií je tomu 15,1 %.
V případě kyberšikany se již střední odborná učiliště se 7,9 % a adjustovaným reziduem
2,2 statisticky významně liší od průměru (4,5 %) v počtu přiznaných šikanátorů. Na gymnáziích
se ke kyberšikanování přiznalo 3,5 % a na střední odborné škole 2,9 %.
Za účelem komplexního porovnání výskytu obou jevů (tradiční šikany a kyberšikany)
byla pro každý z nich vytvořena nová proměnná – Index přítomnosti tradiční
šikany/kyberšikany. V té dostal každý respondent skóre na základě jeho odpovědí na tři otázky:
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„Stal(a) ses na střední škole obětí tradiční šikany?“, „Stal se někdo, koho znáš, na tvé střední
škole obětí tradiční šikany?“ a „Dělal(a) jsi někdy někomu na střední škole něco, co by se dalo
považovat za tradiční šikanu?“ Aby měly všechny otázky (a odpovědi na ně) stejnou váhu, byla
zprůměrována procenta kladných odpovědí na všechny tři otázky a z těchto průměrů byl
spočítán průměr, který byl následně vydělen průměry kladných odpovědí u jednotlivých otázek,
čímž byl získán koeficient, jímž byly vynásobeny odpovědi na jednotlivé otázky. Tyto hodnoty
byly následně sečteny.
Původní hodnoty odpovědí na všechny otázky byly 1 (ano) a 0 (ne), po aplikaci
koeficientů měly kladné odpovědi na otázku „Stal(a) ses na střední škole obětí tradiční šikany?“
hodnotu 1,18, kladné odpovědi na otázku „Stal se někdo, koho znáš, na střední škole obětí
tradiční šikany?“ hodnotu 0,59 a kladné odpovědi na otázku „Dělal(a) jsi někdy někomu na
střední škole něco, co by se dalo považovat za tradiční šikanu?“ měly hodnotu 2,16. Výsledný
index přítomnosti tradiční šikany zprůměrovaný mezi všemi žáky měly jednotlivé typy škol
následovný:
Střední odborná učiliště:
0,729
Gymnázia:
0,612
Střední odborné školy :
0,519
Největší míra výskytu tradiční šikany byla tedy zjištěna na středních odborných
učilištích a nejmenší na středních odborných školách. Pro všechny dvojice však byly provedeny
t-testy a statisticky významný rozdíl byl nalezen pouze mezi středními odbornými učilišti a
středními odbornými školami, a to až při snížení nároků na hladinu spolehlivosti na 90 %.
Stejným způsobem byly porovnány všechny typy škol i v případě kyberšikany.
Koeficienty tentokrát byly 0,92, 0,67 a 2,36. Výsledky byly následující:
Střední odborná učiliště:
0,469
Gymnázia:
0,291
Střední odborné školy :
0,233
Zde jsou rozdíly od pohledu větší a potvrzují to i t-testy jednotlivých dvojic. Při 95%
hladině spolehlivosti je statisticky významný rozdíl mezi středními odbornými učilišti a
středními odbornými školami a při 90% hladině spolehlivosti je navíc kromě této dvojice
statisticky významný rozdíl mezi gymnázii a středními odbornými učilišti.
Střední odborná učiliště tedy zaznamenávají největší míru přítomnosti tradiční šikany a
především kyberšikany, zatímco střední odborné školy nejmenší.
Při použití tohoto indexu šikany a kyberšikany při porovnávání pohlaví byla zjištěna
větší míra výskytu tradiční šikany u chlapců (0,808) než u dívek (0,465) a tento rozdíl je dle ttestu signifikantní na 99% hladině spolehlivosti. V případě kyberšikany mají chlapci v průměru
index 0,404 a dívky 0,577. Tento rozdíl je signifikantní na 95% hladině spolehlivosti, na 99%
hladině již ne. Tento výsledek je v souladu s původním zjištěním, že jsou s tradiční šikanou
více asociováni muži než ženy a že v případě kyberšikany jsou si obě skupiny podobnější. Zde
ženy dokonce muže přesahují.
Tradiční šikana měla větší prevalenci na soukromých školách než na těch veřejných.
V případě kyberšikany nebyl mezi školami nalezen statisticky významný rozdíl. Přitom nebyl
mezi školami nalezen statisticky významný rozdíl ani v přítomnosti prevence kyberšikany či
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tradiční šikany. Na veřejných školách prošlo prevencí kyberšikany 56,4 %, na soukromých
školách 58,1 %. Prevencí tradiční šikany prošlo a veřejných školách 60,1 % žáků, na
soukromých školách 58,1 %. Prevence je tedy na obou typech škol srovnatelná, a přesto se
výskyt tradiční šikany na nich liší. Průměr indexu tradiční šikany na veřejných středních
školách je 0,514, zatímco na soukromých školách je 0,749.

4.6. PREVENCE
Prevence tradiční šikany formou přednášky se na střední škole účastnilo 44,3 %
dotázaných studentů. Prevence formou skupinové debaty 28,1 %. Jakoukoliv formou prevence
tradiční šikany na střední škole prošlo 60,1 % žáků. Další forma prevence, která nebyla
vyjmenována přímo v dotazníku, ale několik žáků ji připsalo do otevřené odpovědi, bylo
sledování edukativního filmu na toto téma.
Prevenci kyberšikany ve formě přednášky podstoupilo 43,7 % dotazovaných žáků, ve
formě skupinové debaty 24,5 % a jakoukékoliv formy prevence v tomto směru se účastnilo 57,1
%, tedy velmi podobné množství jako u prevence tradiční šikany.
Větší míry prevence než na středních školách se však zkoumaným žákům dostávalo
během základního vzdělání. 60 % se jich účastnilo přednášky jako formy prevence tradiční
šikany, skupinové debaty pak 33,5 %. Jakékoliv formy prevence tradiční šikany se pak na
základní škole zúčastnilo 75,9 % současných středoškoláků.
Prevence kyberšikany má na základních školách oproti prevenci tradiční šikany stejně
jako na střední škole jen o něco menší výskyt. Přednášky na toto téma se na základní škole
účastnilo 58,2 % dotazovaných současných středoškoláků, skupinové debaty 33 % a jakékoliv
formy prevence kyberšikany se zúčastnilo 73,6 % respondentů.
4.6.1. Vliv prevence
Na otázku „Považuješ kyberšikanu za méně/stejně/více závažnou než tradiční šikanu?“
odpovědělo 13 % žáků „Kyberšikana je závažnější než tradiční šikana.“, 78,3 % žáků „Oba
druhy šikany jsou stejně závažné.“ a 8,7 % žáků odpovědělo „Kyberšikana je méně závažná
než tradiční šikana.“ Na odpověď na tuto otázku neměla účast na prevenci kyberšikany velký
vliv, dokonce byl opačný (žáci, kteří prošli prevencí kyberšikany, ji považují za méně závažnou
než tradiční šikanu), ale ne statisticky významný.
Žáci, kteří odpověděli kladně kladně otázku, zda znají některou oběť kyberšikany, která
byla dohnána k sebevraždě, považují kyberšikanu za závažnější než tradiční šikanu ve 20,6 %
případů a méně závažnou jen ve 3,1 % případů. Naproti tomu žáci, kteří žádný případ
sebevraždy spojené s kyberšikanou neznají, považují kyberšikanu za závažnější než tradiční
šikanu v 10,1 % a méně závažnou v 10,9 % případů.
Rozdíl se vyskytuje rovněž i v množství žáků, kteří se přiznali k provádění kyberšikany,
kde žáci znalí případů, kdy si oběť kyberšikany sáhla na život, prováděli šikanu v menší míře.
Je zde však opět příliš malé množství případů a výsledek tak nelze zobecnit.
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Mezi žáky, kteří se účastnili či neúčastnili prevence tradiční šikany či kyberšikany,
nebyl nalezen statisticky významný rozdíl v odpovědích na otázky, zda se stali obětmi, či znajíli nějakou oběť. Účast žáka na prevenci kyberšikany neměla velký vliv ani na to, zda
kyberšikanu prováděl – zde však nebylo dostupných mnoho respondentů, kteří se k provádění
kyberšikany přiznali, proto výsledek nelze zobecňovat.

4.7. NÁZORY ŽÁKŮ
Další částí šetření bylo několik otázek zjišťujících míru souhlasu žáka s určitými
výroky. S výrokem „Obrana před kyberšikanou je jednoduchá – stačí vypnout
počítač/telefon/ignorovat šikanátora.“ rozhodně nesouhlasilo 28 %, spíše nesouhlasilo 37 %,
spíše souhlasilo 20 % a rozhodně souhlasilo 15 %.
Z odpovědi na tuto otázku a dále z výše popsaných odpovědí na otázku porovnávající
závažnost tradiční šikany a kyberšikany lze usoudit, že žáci neberou kyberšikanu na lehkou
váhu. Více než polovina si nemyslí, že by obrana proti kyberšikaně byla jednoduchá a je více
žáků, kteří považují kyberšikanu za závažnější než tradiční šikanu než je těch, kteří si myslí, že
je tomu naopak.
21,3 % respondentů mluvilo s rodiči na téma kyberšikany méně než na téma tradiční
šikany. U 9,4 % tomu bylo naopak a u zbytku vzorku byly odpovědi na obě otázky shodné.
Odpovědi byly zakódovány do hodnot 1 – 4 takovým způsobem, že „rozhodně nesouhlasím“
odpovídalo hodnotě 1 a „rozhodně souhlasím“ hodnotě 4. (Tabulky 5 a 6 v přílohách)
Wilcoxonův neparametrický párový test zde vykazuje hodnotu -5 a statistickou
významnost rozdílu dokazuje i metoda Monte Carlo i při 99% intervalu spolehlivosti.
88,9 % respondentů je aktivních na Facebooku. Tato skupina zde v průměru tráví 15
hodin a 8 minut týdně.
Z respondentů, kteří jsou aktivní na Facebooku, má 67,4 % alespoň jednoho rodiče
taktéž aktivního na Facebooku, a z toho 82,3 % má tohoto (či tyto) rodiče „v přátelích“.
Na jiných sociálních sítích či diskusních fórech je aktivních 89,3 % dotazovaných žáků.
Průměrně zde stráví 10 hodin a 50 minut týdně.
Nebyl nalezen statisticky významný rozdíl mezi kyberšikanovanými a
nekyberšikanovanými v čase, který průměrně stráví na Facebooku ani v čase, který stráví na
jiných sociálních sítích či diskusních fórech. To samé se dá říct o respondentech, kteří se
přiznali k provádění kyberšikany.

4.8. ZÁJEM OKOLÍ Z POHLEDU ŽÁKŮ
55 % respondentů je toho přesvědčení, že se rodiče zajímají o jejich aktivitu na internetu.
S výrokem: "Rodiče se zajímají o to, co dělám na internetu.“ rozhodně souhlasí 13,2 %, spíše
souhlasí 41,8 %, spíše nesouhlasí 30,3 % a rozhodně nesouhlasí 14,7 %.
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Graf 13: Míra souhlasu respondenta s výrokem, že by se jeho rodiče zabývali tím, kdyby
byl šikanován či kyberšikanován
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V průměru jsou dotazovaní žáci přesvědčeni, že by se jejich rodiče více zabývali tím,
kdyby byli šikanování tradiční šikanou spíše než kyberšikanou. Že by se jejich rodiče „rozhodně
nezabývali“ či „spíše nezabývali“ tradiční šikanou je přesvědčeno 12,1 % žáků oproti 25,2 % u
kyberšikany. Hodnota u Wilcoxonova testu zde vykazuje -5,16, z čehož lze vyvodit statistickou
významnost tohoto rozdílu.
Graf 14: Míra souhlasu respondenta s výrokem, že by se jeho třídní vyučující zabýval tím,
kdyby byl šikanován či kyberšikanován
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Rozhodně nesouhlasím

S výrokem „Kdyby se můj třídní vyučující dozvěděl o tradiční šikaně v mojí třídě, určitě
by to řešil“ rozhodně souhlasilo 48,6 % respondentů, spíše souhlasilo 36,9 % respondentů, spíše
nesouhlasilo 8,5 % respondentů a rozhodně nesouhlasilo 6,0 % respondentů. Se stejným
výrokem ohledně kyberšikany rozhodně souhlasilo 42,8 % respondentů, spíše souhlasilo 34,8
% respondentů, spíše nesouhlasilo 15,8 % respondentů a rozhodně nesouhlasilo 6,6 %
respondentů.
Rozdíl v odpovědích na tuto otázku v případě tradiční šikany a v případě kyberšikany
je dle metody Monte Carlo statisticky významný na 99% hladině spolehlivosti a Wilcoxonův
test zde dosahuje hodnoty -4,6.
Tento výsledek je očekávatelný v kontextu již zjištěné míry skutečného sdělování
kyberšikany starší generaci, tedy rodičům a vyučujícím, která je u kyberšikany nižší než u
tradiční šikany.
S výrokem „Kdyby se moji přátelé dozvěděli, že jsem šikanován (tradiční šikanou),
určitě by se tím zabývali.“ odpovídali žáci „rozhodně souhlasím“ ve 42,4 % případů, „spíše
souhlasím“ ve 34,3 % případů, „spíše nesouhlasím ve 14,3 % případů a s výrokem rozhodně
nesouhlasilo 9 % respondentů.
Velmi podobně odpovídali žáci na stejnou otázku i v případě kyberšikany (hodnota Z u
Wilcoxonava párového testu se rovnala -0,74 a nebyla nalezena statistická významnost rozdílu
ani při 90% hladině).
S výrokem, že nejlepší obranou proti tradiční šikaně je oznámení problému, souhlasili
zkoumaní žáci téměř ve stejné míře jako na stejnou otázku v případě kyberšikany, v 84,1 %
případů kladně, jen míra souhlasu se lehce lišila. Mezi odpověďmi na tyto dvě otázky není
statisticky významný rozdíl.
V případě obou těchto výroků se však lišila míra souhlasu u mužů a u žen. V obou
případech muži s výrokem, že je nejlepší obranou oznámení problému, souhlasili méně než
ženy. U tradiční šikany byla hodnota Z u Wilcoxonova testu -2,1, u kyberškany -1,9.

4.8. ZPŮSOBY ŘEŠENÍ TRADIČNÍ ŠIKANY A KYBERŠIKANY
Respondenti v jedné části dotazníku vybírali jednu či více možností, jakým způsobem
by řešili, kdyby se sami stali obětí tradiční šikany či kyberšikany. Možnost oznámení problému
zvolilo v případě tradiční šikany 71,4 %, v případě kyberšikany 66,3 %. Možnost fyzického
protiútoku zvolilo v případě tradiční šikany 30,3 %, u kyberšikany 19,8 %. Protiútok na
internetu zvolilo v případě tradiční šikany 6,4 %, u kyberšikany 14,7 %. Snaha šikanátora
ignorovat se v odpovědích objevila v 31 % u tradiční šikany a v 36,7 % u kyberšikany.
Vyskytuje se zde tedy větší tendence zůstat ve virtuálním prostoru u kyberšikany a naopak ve
skutečném světě v případě tradiční šikany. Nepřekvapující je větší podíl snahy šikanátora
ignorovat v případě kyberšikany, přesto však není o mnoho větší než u tradiční šikany, což
dokazuje již zmíněné přesvědčení žáků, že obrana proti kyberšikaně není tak jednoduchá, které
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vyplývá z jejich téměř dvou-třetinového nesouhlasu s výrokem „Obrana před kyberšikanou je
jednoduchá – stačí vypnout počítač/telefon/ignorovat šikanátora.“.
U této otázky se dále potvrzuje rozdíl mezi pohlavími v tendenci nahlašovat šikanu či
kyberšikanu. Na otázku, jak by se zachovali v případě, že by se sami stali obětí tradiční šikany,
zvolilo odpověď „Někomu bych to oznámil(a).“ 57,4 % chlapců a 81,6 % dívek. Adjustovaná
rezidua u tohoto rozdílu dosahují v kontingenční tabulce hodnot ±5,7. V případě kyberšikany
byly tyto odpovědi zvoleny chlapci v 54,8 % a dívkami v 74,6 % případů a adjustovaná rezidua
mají hodnotu ±4,5 a v obou případech se tedy jedná o statisticky významný vztah.

5. VYHODNOCENÍ VÝZKUMU A SHRNUTÍ ZJIŠTĚNÍ
V průzkumu bylo zjištěno, že na všech typech škol je kyberšikana přítomná, má však
menší prevalenci než tradiční šikana.
Tradiční šikana ve svých obětech vyvolává častěji pocity smutku než kyberšikana, která
zase ve svých obětech častěji probouzí pocity strachu a vzteku. Toto zjištění lze využít při práci
s obětmi tradiční šikany či kyberšikany a přístupu k nim.
Bylo zjištěno, že převažujícím obsahem kyberšikany na středních školách jsou urážky
a pomluvy. Další v pořadí je ponižování a zveřejňování citlivých informací či jiných materiálů.
Na hranici deseti procent pak dále dosahuje vyhrožování a vydírání.
Odpovědi na obsah kyberšikany se celkově lišily mezi obětmi, přihlížejícími a
šikanátory tím, že oběti obecně vybíraly více možností toho, co se jim dělo (součet procent byl
342 u všech obsahů šikany), než přihlížející (součet procent 294) kteří však vybírali stále více
odpovědí než respondenti šikanu provádějící (zde byl součet procent 238). Šikanátoři tedy
v průměru vybírali nejméně odpovědí.
Pro tento výsledek může být vícero důvodů. Jedním z možných je, že šikanující šikanu více
prožívá než šikanátor, který si u některých konkrétních incidentů může například myslet, že se
jednalo o pouhé laškování a rozhodně ne o kyberšikanu. Pohled okolí na to může být někde
„uprostřed“, kdy na jednu stranu může mít k dispozici střízlivější, nezainteresovaný pohled na
situaci zvenčí, na druhou stranu jí může chybět dostatek schopnosti vcítit se do oběti
kyberšikany a uvědomit si, co už je pro ni nepříjemné. Dalším možným důvodem pro nižší
celkové vyplňování obsahů šikany u přihlížejících může být nevědomost v případě šikanování
více způsoby najednou, kdy například šikanátor nejen že veřejně píše nenávistné komentáře
pod fotografii oběti na Facebooku, ale zároveň také píše soukromé zprávy oběti. Důvodem pro
menší míru vyplňování obsahů kyberšikany u šikanátorů zase může být fakt, že je jim
nepříjemné se k něčemu takovému přiznávat a pokud na to mají vzpomínat, je pro ně snažší říct
si „Asi jsem mu komentoval fotografii nevybíravým způsobem,“ než provádět výčet svých
špatných skutků.
Kromě tohoto celkového rozdílu byly rovněž nalezeny nepoměry mezi jednotlivými
obsahy kyberšikany. Oproti obětem vybírali kyberšikanátoři mnohem méně často urážky (72 %
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u obětí a 43 % u šikanátorů) a mnohem častěji provokace (20 % u obětí a 52 % u šikanátorů).
Toto může být opět způsobeno rozdílným vnímáním situace oběma stranami, kdy například
šikanátor pošle oběti agresivní zprávu a přestože má pocit, že se v této situaci již jedná o
kyberšikanu, definuje zprávu jako „pošťuchování“, nebo „nevinnou provokaci“. Oběť mezitím
může být zprávou hluboce zasažena.
Tyto nepoměry by mohly být podnětem pro další zkoumání, například za účelem zjištění
odlišností v prožívání a chápání kyberšikany mezi lidmi, kteří mají tendence je provádět a lidmi,
kteří se stávají její obětí.
Nadpoloviční většina kyberšikany byla podle výsledků šetření textové formy. Necelá
čtvrtina forem kyberšikany byl grafický záznam a nad deseti procenty se vyskytuje ještě
telefonování.
Rozdíly byly nalezeny také v této oblasti. Šikanátoři zde opět v průměru volili méně
odpovědí, což se projevilo především v odpovědi „textová forma“. V ostatních odpovědích
šikanátoři odpovídali s menším rozdílem. Důvod tohoto rozdílu může být opět v odlišném
vnímání situace, kdy si šikanátor u kousavého komentáře na sociální síti neuvědomuje, že svou
oběť zraňuje, zatímco rozesílá-li spolužákům kupříkladu intimní fotografie oběti, je si dopadu
svého chování více vědom. Důvodem může být také snazší zapamatovatelnost některých forem
kyberšikany než jiných, což by se nemuselo do stejné míry promítnout do odpovědí oběti. Na
druhou stranu této teorii odporují odpovědi přihlížejících, u kterých odpovědi o textové formě
převažují v podobné míře jako odpovědi obětí.
Co se týče nástroje provádění kyberšikany, převažují s padesátiprocentním podílem
přímé zprávy na instant messengerech (například Facebook Messenger, ICQ, či soukromé
zprávy na jiných sociálních sítích). Významný, 22% podíl mají dále ostatní užití mobilního
telefonu (telefonování či SMS) a deseti procent dále dosahují jiné způsoby na sociálních sítích
(statusy, ankety a další). Zde se odpovědi mezi jednotlivými skupinami lišily v nejmenší míře,
pouze odpověď „telefonování či SMS“ volili šikanátoři podstatně méně než ostatní skupiny.
Přestože jednotlivé skupiny respondentů různými způsoby asociovaných s kyberšikanou
odpovídají na stejné otázky různě, celkově mezi nimi panuje konsensus ohledně toho, které
obsahy, formy a nástroje jsou převládající. Fakt, že převládají soukromé zprávy a telefonování
či SMS není pro boj s kyberšikanou potěšující, neboť tyto kanály není etické monitorovat.
Převaha textu mezi formami kyberšikany je nepřekvapivá, neboť je to na internetu
nejpřístupnější forma komunikace. Převahou urážek, pomluv, zveřejňování citlivých materiálů
a ponižování se hypotéza potvrzuje.
Rozdíly v pohlaví jsou v souvislosti s tradiční šikanou a kyberšikanou následující:
Obětmi tradiční šikany se stávají především chlapci. Mezi chlapci se vyskytuje také větší poměr
obětí kyberšikany, ale jejich poměr vůči dívkám je menší, než u tradiční šikany. Hypotéza o
převaze chlapců mezi obětmi tradiční šikany se potvrzuje, hypotéza o vyrovnaném poměru
mezi pohlavími v počtu obětí kyberšikany se částečně potvrzuje. Zároveň se mezi muži
vyskytuje větší poměr pachatelů tradiční šikany i kyberšikany. Hypotéza o větším počtu
pachatelů tradiční šikany mezi muži se potvrzuje, hypotéza o vyrovnaných počtech pachatelů
kyberšikany mezi pohlavími se vyvrací. Dívek se však oba typy kyberšikany týkají také, proto
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nevidím potřebu na základě tohoto zjištění upravovat způsoby provádění prevence těchto jevů.
Dalším rozdílem v pohlaví, který byl zjištěn, jsou odlišné emoce, které v obětech vyvolává
šikana a kyberšikana. V případě obou fenoménů respondenti mužského pohlaví častěji než
respondentky pohlaví ženského uváděli, že v nich to, že se stali obětí, vyvolalo vztek. Naopak
strach uváděli méně často. Může to tak skutečně být, ale realita může být i taková, že mají
děvčata větší tendenci se s touto informací svěřit a přiznat strach. Jak je již zmíněno
v teoretickém úvodu, muži jsou obecně zdráhavější přiznat slabost než ženy [Donegan 2012] a
mohou tak v případě neochoty přiznat strach „utéct“ k jiné odpovědi, jakou je například vztek,
která je naopak maskulinní. Pokud však zástupci obou pohlaví vyplňovali dotazník poctivě a
upřímně, potvrzuje se hypotéza, že v dívčích obětech tradiční šikana i kyberšikana vyvolává
strach spíše než ve chlapeckých obětech.
Dalším zjištěním je větší souhrnná (tradiční šikana i kyberšikana) viktimizace žáků,
jejichž rodina je ve výrazně lepší finanční situaci než rodiny jejich spolužáků. Dále byla
podobná tendence zjištěna u respondentů, kteří si nepřáli finanční situaci své rodiny uvést.
Budeme-li se dohadovat, že podstatná část těch, kteří neuvedli finanční situaci své rodiny, tak
neuvedla z toho důvodu, že není dobrá, dalo by se v souvislosti s viktimizací žáků z bohatších
rodin říct, že čím více se finanční situace respondentů odlišovala od průměru, tím více byli tito
šikanováni. U respondentů, kteří svou finanční situaci nechtěli uvést, dopomohla k vyššímu
podílu souhrnné viktimizace především tradiční šikana, u respondentů z bohatších rodin zase
kyberšikana. Nejméně šikanovaní byli žáci, kteří v otázce na finanční situaci jejich rodiny
zvolili možnost „srovnatelná (s ostatními)“.
Potvrzuje se hypotéza, že žáci, kteří se stali obětí tradiční šikany, mají větší šanci, že se
stanou obětí kyberšikany než ti, kteří se obětí tradiční šikany nestali.
Zároveň se potvrzuje hypotéza, že žáci, kteří se stali obětí tradiční šikany, mají větší
šanci, že se stanou pacahteli kyberšikany než ti, kteří se obětí tradiční šikany nestali.
Dále bylo zjištěno, že je kyberšikana obětmi hlášená v menší míře než tradiční šikana.
Toto platí i pro přihlížející aktéry.
Co se týče osob, kterým se oběť svěřila, objevují se rozdíly mezi tradiční šikanou a
kyberšikanou, je zde totiž patrný posun hlášení od starší generace (vyučující a rodiče) směrem
k vrstevníkům (přátelé či partner/partnerka). Toto může být způsobeno právě mezigeneračním
rozdílem a například strachem z nepochopení, ať už z emocionálního hlediska, kdy může mít
žák strach, že mu rodiče pouze vynadají, že jen sedí u počítače a kdyby si s ním neustále nehrál,
nikdo by ho nemohl kyberšikanovat, nebo z nepochopení podstaty celé věci, tedy například
neznalost Facebooku či jiných sociálních sítí a toho, jak fungují.
Tuto teorii podporuje i fakt, že žáci, kteří mají alespoň jednoho z rodičů aktivního na
Facebooku, měli větší tendenci rodičům se svěřit a ti, kteří mají alespoň jednoho rodiče
„v přátelích“, se rodičům svěřili ještě o něco častěji. Zde by však bylo vhodné provést
podrobnější šetření, neboť při této míře dělení vzorku (nejprve podle toho, zda byl žák
kyberšikanován, a poté dále podle toho, zda jsou jeho rodiče aktivní na Facebooku) zbývá příliš
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malý počet respondentů na to, aby se z těchto výsledků daly s jistotou vyvodit zobecnitelné
závěry. Této teorii však naznačují i odpovědi žáků na otázku, zda by se jejich rodiče zabývali
situací, ve které by byl respondent kyberšikanován. Na tuto otázku odpovídali více kladně ti
žáci, kteří odpověděli kladně na otázku, zda s nimi jejich rodiče mluvili o kyberšikaně a zároveň
na tuto otázku v průměru odpovídali kladněji ti, kteří více souhlasili s výrokem „Rodiče se
zajímají o to, co dělám na internetu.“ Obě tyto korelace měly dle Kendallova a Spearmanova
neparametrických testů vliv významný na 99% hladině, zde tedy o zobecnitelnosti hovořit lze.
V každém případě se potvrzuje hypotéza, že se oběti kyberšikany svěřují rodičům
v menší míře než oběti tradiční šikany
Z těchto výsledků lze vyvodit důležitost zájmu rodičů o aktivitu jejich potomků na
internetu nejen z důvodu monitorování obsahu a jejich aktivity na něm, ale i z důvodu budování
důvěry v této oblasti a zvýšení šance, že se potomek s podobným problémem svěří.
Další šetření by mohla být přínosná zjištěním, co přesně ovlivňuje důvěru žáků v zájem
jejich rodičů o problematiku kyberšikany a zda jejich zájem skutečně není nižší než v případě
tradiční šikany.
Také se potvrzuje hypotéza, že je na Facebooku aktivních podstatně méně rodičů než
žáků středních škol.
Žáci taktéž měli pocit, že by se případnou kyberšikanou v jejich třídě zabýval jejich
třídní vyučující méně než tradiční šikanou a mohl by to být další podnět pro výzkum, zda je
skutečně zájem vyučujících o kyberšikanu menší než o tradiční šikanu, jestliže tomu tak je, proč
a jestliže tomu tak není, proč mají studenti takový pocit.
Při rozdělení výskytu šikany podle typu škol byla nalezena větší prevalence tradiční
šikany a výrazně větší prevalence kyberšikany na vyšších odborných učilištích. Fakt, že
nejmenší prevalence obou typů šikany byla zjištěna na středních odborných školách, částečně
vyvrací hypotézu, že největší výskyt šikany je na učilištích a nejmenší na gymnáziích.
Větší množství tradiční šikany bylo ohlášeno na soukromých školách, kyberšikana má
podobnou prevalenci na obou typech škol a není tak důvod více se zaměřovat pouze na jeden
z typů škol.
Nebyl nalezen vliv účasti na prevenci tradiční šikany či kyberšikany na výskyt
kyberšikany, a to jak v množství přiznaných viníků, tak v množství obětí, ani v množství
svědků. Žádný významný vliv prevence rovněž nebyl shledán ani v odpovědích na otázku
týkající se závažnosti kyberšikany. Tímto se vyvrací obě hypotézy: „Míra prevence kyberšikany
je nepřímo úměrná míře výskytu kyberšikany na středních školách.“ a „Žáci, kteří se účastnili
prevence kyberšikany ji považují za větší problém.“
Mnohem větší vliv na názor žáků na závažnost kyberšikany v porovnání s tradiční
šikanou měla jejich odpověď na otázku, zda znají alespoň jeden případ člověka, kterého
kyberšikana dohnala k sebevraždě.
Žáci, kteří takovou oběť kyberšikany znali, zastávali častěji názor, že je kyberšikana
závažnější než tradiční šikana. Žáci podobného případu neznalí v průměru odpovídali že jsou
oba druhy kyberšikany stejně závažné. Odpovědi na otázku týkající se závažnosti kyberšikany
mohou být zkresleny faktem, že žáci vyplňovali dotazník týkající se kyberšikany, na druhou
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stranu tak činily obě skupiny (znalé i neznalé sebevražd souvisejících s kyberšikanou) a rozdíl
mezi nimi stále je zcela patrný.
Na základě znalosti či neznalosti podobného incidentu byl rovněž nalezen rozdíl mezi
žáky, kteří se přiznali k provádění kyberšikany, zde se však opět jedná o příliš malý vzorek na
to, aby lze udělat zobecnitelné závěry.
Tento rozdíl však může být způsoben i jinými faktory – kupříkladu nešikanující žáci a
žáci znalí těchto sebevražd mohou mít společnou větší empatii a soucit, která jim jednak brání
v šikanování a zároveň způsobuje, že na nich zpráva o podobné tragédii udělá větší dojem a
snáze si ji zapamatují. Zde by rozhodně mohl být přínosný další výzkum.

6. ZÁVĚR A DISKUSE
Celkově se zdá, že na míru kyberšikany mají vliv jiné faktory než její cílená prevence.
Je možné, že není prováděna v dostatečné míře, nebo není prováděna správným způsobem. Na
základě menšího výskytu kyberšikanátorů a přikladání kyberšikaně větší váhu mezi žáky
seznámenými s případy kyberšikany, které skončily tragicky, může být vhodným způsobem
předcházení kyberšikaně prosté zajištění větší informovanosti o ní.
Nabízí se tedy otázka, jak žáky lépe informovat o kyberšikaně. Mým názorem je, že
kurz prevence proti kyberšikaně jednou či dvakrát za celé čtyřleté studium není dostatečný a
není správným přístupem. Možným způsobem, jak žákům napomoci porozumět tomu, jakým
je kyberšikana problémem by mohlo být individuální zapojení jednotlivých vyučujících, kteří
by na sebe vzali zodpovědnost například s žáky probrat aktuální případy. Dalším způsobem
šíření osvěty by mohlo být informování žáků o nezákonnosti některých typů kyberšikany.
Trestní zákoník se totiž o kyberšikaně sice explicitně nezmiňuje, ale například pomluva: „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,“ je trestným činem, za který pachateli hrozí až jeden rok odnětí svobody.
[Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník: § 184] Trestným činem je rovněž vydírání: „Kdo jiného
násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo
trpěl,“ za které hrozí pachateli odnětí svobody až na čtyři roky. [ibid. § 175] Vědomí, že
kyberšikanátor koná trestnou činnost, která by mohla vést až k jeho pobytu ve vězení, by podle
mého názoru mohlo rovněž nejednoho potenciálního pachatele.
Dalším důležitým poznatkem je skutečnost, že žáci důvěřují starším generacím
v předmětu kyberšikany méně než u tradiční šikany a mají menší tendenci se s ní svěřovat. Bylo
by tedy vhodné dalším výzkumem (mezi vyučujícími i mezi rodiči středoškoláků) zjistit, zda je
přesvědčení žáků o menším zájmu starších generací liché či nikoliv. Jestliže zde skutečně je
menší pochopení pro kyberšikanu, určitou formu prevence kyberšikany by mohli například
podstoupit i rodiče. Měli by například být informovaní o této problematice a podněcováni o
větší zájem o aktivity svých potomků na internetu.
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Užitečným poznatkem může rovněž být zjištění o tendencích obětí tradiční šikany
páchat kyberšikanu. Tento fakt může být užitečný usilí o zamezování kyberšikaně například ve
formě větší snahy začlenit tyto jedince do programů prevence kyberšikany. Při provádění
prevence může rovněž být užitečné zjištění, že žáci, kteří podléhají tradiční šikaně, se také
častěji stávají obětí kyberšikany.
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Summary
It seems that cyberbullying prevalcence is affected more by factors other than its
prevention. More basic awareness of cyberbullying might be a more appropriate means of
preventing it instead. One of the possible ways of achieving said awareness is by teachers
individually contributing to it by discussing current events related to serious cyberbullying
cases. High schoolers knowing that some forms of cyberbullying are illegal might also be
beneficial.
Another important finding is that high school students think that the older generation
cares less about cyberbullying than about conventional bullying. A research adressing this
matter and finding out whether or not this is true might be useful and if it is, parents could be
educated on that matter.
The tendency of bullying victims to perpetrate cyberbullying on others and also to be
victims of cyberbullying themselves is an important finding as well and it could be used towards
focusing more on such individuals in pursuit of lowering cyberbullying prevalence.
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Teze bakalářské práce
Předpokládaný název:
Informovanost středoškoláků o kyberšikaně a jejich postoje vůči ní
Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil kyberšikanu. Tomuto tématu totiž není
podle mého názoru věnován dostatek pozornosti, přestože je s rozvojem sociálních sítí každým
rokem častější a dostupnější. K její prevenci však podle mého názoru téměř nedochází, a to i
přes to, že může oběť psychicky zničit úplně stejně, jako šikana osobní a může šikanovaného
dohnat až k sebevraždě například pod tlakem toho, že se mu „směje celý internet“ (Například
Amanda Todd, či Ghyslain Raza, který sebevraždu naštěstí nespáchal, ale dle svých slov k tomu
neměl daleko). Existují třídní sezení, kde se o podobných tématech kolektiv baví s vyučujícím,
školním psychologem, případně se speciálním odborníkem, ale většinou se jedná o šikanu
obecnou, která probíhá na úrovni osobního kontaktu. Kyberšikana je ve většině případů pouze
zmíněna jako něco, co existuje a je to špatné. A to dle mého názoru v žádném případě nestačí,
hlavně z toho důvodu, jak snadné je ke kyberšikaně „sklouznout“. K tomu, aby člověk někoho
fyzicky napadl a sebral mu svačinu, je potřeba přímá konfrontace a šikanující člověk si mnohem
snáze uvědomí, že někomu ubližuje, než když člověk sdílí něčí ponižující video. Zrovna tak je
mnohem jednodušší být v pozici pasivního pozorujícího a zhlížet taková videa a označovat je
jako „To se mi líbí“, než stát v kroužku kolem spolužáka, který je bit, a vyhýbat se jeho
prosebným pohledům. Přes to je však kyberšikaně a celkově chování na internetu věnován ve
výchově dítěte jen zcela minimální prostor. Způsobeno to může být tím, že ti, kteří vychovávají,
jsou stále lidé patřící do generace, jíž jsou sociální sítě cizí a nejsou si třeba zcela vědomi jejich
děsivého potenciálu.
Ve své práci bych tedy rád zjistil, zda je prevence kyberšikany na středních školách
skutečně na tak špatné úrovni, jak se domnívám, a jaké mají žáci o problematice povědomí, zda
například ví o sebevraždě Amandy Todd, jaké mají s kyberšikanou zkušenosti, a jak se k ní
staví. Zabývat se budu kyberšikanou obecně, ve všech jejích formách a získané informace bych
poté rád srovnal mezi jednotlivými typy středních škol, tedy mezi běžnými středními školami,
gymnázii a učilišti.
V praktické části mé práce budu vycházet z metod kvantitativního výzkumu, který mi
umožní provést deskriptivní výzkum problematiky a snadno porovnat jednotlivé typy škol.
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Přílohy
Tabulka 5: Srovnání hovorů respondentů s rodiči na téma šikana a kyberšikana
Ranks
N

Mean Rank

Sum of Ranks

Jak silně souhlasíš s

Negative Ranks

98a

76,08

7455,50

následujícím výrokem?:

Positive Ranks

44b

61,31

2697,50

"Rodiče se mnou mluvili o

Ties

327c

kyberšikaně." - Jak silně

469

souhlasíš s následujícím
Total

výrokem?: "Rodiče se mnou
mluvili o tradiční šikaně."

a. Jak silně souhlasíš s následujícím výrokem?: "Rodiče se mnou mluvili o kyberšikaně." < Jak
silně souhlasíš s následujícím výrokem?: "Rodiče se mnou mluvili o tradiční šikaně."
b. Jak silně souhlasíš s následujícím výrokem?: "Rodiče se mnou mluvili o kyberšikaně." > Jak
silně souhlasíš s následujícím výrokem?: "Rodiče se mnou mluvili o tradiční šikaně."
c. Jak silně souhlasíš s následujícím výrokem?: "Rodiče se mnou mluvili o kyberšikaně." = Jak
silně souhlasíš s následujícím výrokem?: "Rodiče se mnou mluvili o tradiční šikaně."

Tabulka 6: Wilcoxonův test srovnání hovorů respondentů s rodiči na téma šikana a
kyberšikana
Test Statisticsa
Jak silně
souhlasíš s
následujícím
výrokem?:
"Rodiče se
mnou mluvili o
kyberšikaně." Jak silně
souhlasíš s
následujícím
výrokem?:
"Rodiče se
mnou mluvili o
tradiční šikaně."
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

-5,056b
,000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on positive ranks.
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