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SLOVA JSOU KAMENY 



• Používání sociálních sítí 

• Jak probíhá interakce na sociálních sítích? 

• Fake news - nepravdivé (smyšlené) zprávy  

• Pozitivní komunikace 

 

CO BUDEME DNES DĚLAT? 
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POUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ 



DIGITÁLNÍ SVĚT V EVROPĚ 2018 

CELKOVÁ 

POPULACE 

UŽIVATELÉ 

INTERNETU 

AKTIVNÍ 

UŽIVATELÉ 

SOCIÁLNÍCH SÍTÍ 

AKTIVNÍ UŽIVATELÉ 

MOBILNÍCH 

SOCIÁLNÍCH SÍTÍ 

MOBILNÍ 

PŘIPOJENÍ 

843 674 448   
MILIONŮ 

URBANIZACE: 

74% 

MILIONŮ 

PENETRACE 

80% 

MILIONŮ 

PENETRACE 

53% 

MILIONŮ 

. PENETRACE: 

131% 

MILIONŮ 

PENETRACE 

 45% 

Zdroj: Digital in 2018 Report, We Are Social & Hootsuite 

1,106 376  



JAKÝ DRUH UŽIVATELE 
SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ JSI? 

RYCHLÝ TEST 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Odpověď a. – 3 body, Odpověď b. – 2 body,  

Odpověď  c. – 1 bod, Odpověď d. – 0 bodů 

 

VÝSLEDEK 

34-42  Sociální super uživatel 

26-33  Aktivní uživatel 

16-25  Příležitostný uživatel 

10-15  Spáč  

  0-9            Neaktivní uživatel 

 



PROČ POUŽÍVÁME SOCIÁLNÍ MÉDIA 

Zdroj: 
GlobalWebIndex 
Q4 2017 

41% - Abych zůstal v kontaktu s tím, co dělají mí přátelé 

40% - Abych zůstal v obraze ohledně aktuálních zpráv a událostí 

39% - Abych vyplnil volný čas 

37% - Abych našel zábavný nebo srandovní obsah 

33% - Abych mohl networkovat s ostatními lidmi 

32% - Abych sdílel fotografie s přáteli 

32% - Protože spousta mých přátel už tam je 

30% - Abych našel / prozkoumal produkty ke koupi 

29% - Abych sdílel svůj názor 

27% - Abych potkal nové lidi 



PROČ POUŽÍVÁME SOCIÁLNÍ MÉDIA (VĚK 16-24) 

Zdroj: GlobalWebIndex Q4 2017 

47% (39%) - Abych vyplnil volný čas 

40% (37%) - Abych našel zábavný nebo srandovní obsah 

39% (41%) - Abych zůstal v kontaktu s tím, co dělají mí přátelé 

37% (40%) - Abych zůstal v obraze ohledně aktuálních zpráv a událostí 

33% (32%) - Abych sdílel fotografie s přáteli 



FREKVENCE A DRUHY OBSAHU 

Neaktivní uživ. Spáč Příležitostný uživatel Aktivní uživatel Superuživatel 

Šťastný, 
veselý 
obsah 

Neutrální 

Projevy 
nenávisti 

POZOROVATEL AKTIVISTA UČITEL ZTĚŽOVATEL 
TROLL 

CYBERBULLY  QUIZZER 

………………. 

HATER 



JAK ROZPOZNAT PROJEVY NENÁVISTI (HATE SPEECH) 

Prohlášení 
 

• Přirovnání ke zvířeti/hmyzu atd. 

• Prohlašuje, že cíli se něco stane, bude pácháno násilí 

• Cílené útoky na soudržnost skupiny 
 

Prohlášení obsahující výzvu k akci 
 

• Diskriminační 

• Vyloučení ze skupiny 

• Násilí, zabití atd. 

• A další 

 



HRANICE 

Napsali jste někdy útočný, ponižující 
komentář? 

Sdíleli jste někdy diskriminační příspěvek? 

 

Kde je hranice? 



VAŠE ZÁŽITKY 

Víte o někom nebo slyšeli jste někdy příběh o někom, 

nebo se Vám osobně někdy stalo, že jste byli cílem 

kyberšikany, online nadávek či ponižování? 
 



Cesta do pekla je 
dlážděná dobrými 

úmysly 
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 JAK PROBÍHÁ INTERAKCE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH?   



TYPY DEVIACÍ VYSTUPUJÍCÍCH NA SOC. SÍTÍCH 

Machiavelismus 
 

Machiavellistou je myšlen ten, kdo uznává, 
že "účel světí prostředky" (daný účel by však 
dle Machiavelliho měl být ctnostný...) a je 
ochoten dopouštět se morálně pochybných 
jednání ve snaze dosáhnout obecně 
prospěšného cíle. 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Machiavellismus 



TYPY DEVIACÍ VYSTUPUJÍCÍCH NA SOC. SÍTÍCH 

Narcismus 
 
 
Narcismus nebo také narcisismus 
charakterizuje v běžné řeči člověka 
s přehnaným obdivem sám k sobě, 
s arogantním vystupováním a nedostatkem 
pochopení pro druhé, které chápe jen jako 
nástroje pro vlastní cíle. Jedná se o vážnou 
poruchu osobnosti. V krajních případech je 
někdy nutná i hospitalizace postiženého. 
 
Nedostatek empatie 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Narcismus 



TYPY DEVIACÍ VYSTUPUJÍCÍCH NA SOC. SÍTÍCH 

Psychopatie 
 
 

Vzorce chování, které jsou vyjádřením 
charakteristického životního stylu jedince a jeho 
vztahu k sobě i druhým a které představují extrémní 
nebo významné odchylky (deviace) od způsobů, 
kterými průměrný člověk v dané kultuře vnímá, myslí, 
cítí a utváří vztahy k druhým. 
 
Totální nedostatek empatie, předstírání emocí, 
tendence ke lhaní a skrývání své identity 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychopatie 



TYPY DEVIACÍ VYSTUPUJÍCÍCH NA SOC. SÍTÍCH 

Sadismus - Přímý 
 
 

Sadismus je sexuální potěšení při způsobování 
bolesti jinému jedinci. Označení je odvozeno od 
jména francouzského spisovatele markýze de Sade. 

 Sadismus - zprostředkovaný 
 
 

Přináší mi uspokojení to, že vím, že někdo jiný bude 
naštvaný a okusí bolest na základě mých akcí. 

 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sadismus_a_masochismus 



PRŮZKUM 

Source: The annual bullying survey, 2017. 

(+10.000 students aged 12-20, across UK) 

Proč si lidé myslí, že jsou terčem 
(kyber)šikany? Co myslíte? 

 



PROČ SI MYSLÍTE, ŽE JSTE BYL CÍLEM ŠIKANY 

Source: The annual bullying survey, 2017. 

(+10.000 students aged 12-20, across UK) 

50% - Můj vzhled 

40% - Moje zájmy a koníčky 

19% - Dobré známky 

14% - Příjem mé rodiny 

14% - Někdo jiný z rodiny nebo můj kamarád je také šikanován 

14% - Špatné známky 

11% - Moje maskulinita/ feminita 

12% - Rodinná událost/problém, který byl zveřejněn 

8% - Moje postižení 

10% - Moje rasa 

5% - Moje kulturní identita 

4% - Moje náboženství 

4% - Moje sexualita 

3% - Můj přístup k mé sexuální identitě 



CO JE TO KYBERŠIKANA? 

Kyberšikana je forma šikany, která probíhá skrze digitální média. 
 
Většina studentů, kteří byly šikánováni, zažili obě formy šikany, 
tedy tu „tradiční“ i kyberšikanu. 
 
Útočníci si v drtivé většině případů vybírají cíle kyberšikany ve 
škole a digitální platformy využívají jako další cestu, jak se dostat 
ke své oběti. 



ROZDÍLY MEZI ŠIKANOU A KYBERŠIKANOU 

„Tradiční šikana“ 

Tváří v tvář, ve fyzickém světě, probíhá v konkrétní moment 

„Kyberšikana“ 

Probíhá ve „virtuální realitě“ realitě bitů, probíhá v jakémkoliv okamžiku, 24/7, 365 

Je možné se před ní fyzicky schovat, najít bezpečné místo, utéct 

Prakticky není možné se před ní schovat, velmi těžké se z ní vymanit, utéct 

Omezené množství přihlížejících 

Obrovské množství přihlížejících, může se stát virálním, ve škole, v sousedství, městě, státu, světě 

Oběť ví, kdo jsou útočníci a ty lze tak snadno najít 

Útočníci mohou být anonymní 

Útočníci (přihlížející) vidí nonverbální komunikaci oběti i přihlížejících (útočníků) 

Útočníci (přihlížející) nevidí nonverbální komunikaci oběti i přihlížejících (útočníků) 



STATISTIKY KYBERŠIKANY Z ANGLIE 

Source: The annual bullying survey, 2017. 
(+10.000 studenti ve věku12-20, napříč Anglií 

69% respondentů (10 000+) 
někdy provedli něco hrubého, 
urážlivého někomu jinému online 

17% respondentů (10 000+) zažili 
kyberšikanu 



DOPADY KYBERŠIKANY 

Source: The annual bullying survey, 2017. 

(+10.000 students aged 12-20, across UK) 

41% - Sociální fobie 

40% - Deprese 

26% - Zvažovalo sebevraždu 

26% - Si smazalo profil na sociálních sítích 

25% - Sebepoškozování 

24% - Přestalo používat sociální média 

14% - Poruchy příjmu potravy 

20% - Začalo vynechávat výuku ve škole 

9% - Zneužívání drog a alkoholu 



TYPY KYBERŠIKANY 

1. Šikana na sociálních mediích 

2. Obtěžování, harašení 

3. Flaming 

4. Exkluze 



TYPY KYBERŠIKANY: ŠIKANA SKRZE SOCIÁLNÍ MÉDIA 

1. Šikana na soc. mediích 
 
Komentáře, veřejné zesměšňování 
oběti na SM, pomlouvání online atd. 



TYPY KYBERŠIKANY: OBTĚŽOVÁNÍ, HARAŠENÍ 

2. Obtěžování 
 

Opakované nepříjemné negativní komentáře a 
vyhrožování a další zraňující aktivita, ať už veřejná 
nebo soukromá 
 
Mezi obtěžování patří například: 
 
• Odesílání zraňujících soukromých zpráv 
• Sdílení soukromé komunikace, obrázků, fotek,  

videí online s ostatními uživateli (často tzv. 
sexting) 

• „Pózování“: Útočník vytvoří fake profil a vydává 
se za jinou osobu (často na seznamovacích 
aplikacích, webech)   



TYPY KYBERŠIKANY: FLAMING 

3. Flaming 
 
Flaming většinou probíhá ve více 
veřejném prostředí jako jsou nejrůznější 
fóra, chat skupiny, herní chaty. Útočník 
(nebo celá skupina útočníků) posílají 
zraňující, naštvané, nebo urážející 
zprávy přímo oběti, nebo v rámci 
skupiny, aby to mohli vidět i ostatní. 



TYPY KYBERŠIKANY: EXKLUZE 

4. Exluze 
 
Útočníci někdy také používají tzv. 
exkluzi – tzn. cíleně odstraní oběť z 
online skupiny. Poté se baví tím, že 
posílají oběti zlé zprávy. 
 
„Masové odstranění z přátel“: všichni 
uživatelé online skupiny, vedené 
útočníkem (útočníky) si během krátké 
doby (několik minut / hodin) odstraní 
oběť z přátel.  



REÁLNÉ PŘÍBĚHY 

Co byste dělali vy na místě oběti?...... 

Mladý student (20) informatiky vydíral prostřednictvím sociálních sítí tisíce dívek a žen. 

Kriminalisté zjistili, že student informatiky z Nymburska vytvářel na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Libimseti.cz, Lide.cz a další, falešné stránky, jejichž prostřednictvím se dostával k citlivým 

informacím důvěřivých uživatelů internetu. Pak se nabourával do jejich elektronické pošty, kde pátral po choulostivých datech a fotografiích. 

„Ženy a dívky, které byly na fotografiích, potom nutil, aby mu posílaly další fotografie, případně se svlékaly před on-line kamerou. Pokud by odmítly, hrozil zveřejněním fotografií na internetu, 

což v několika případech udělal,“ prozradil kriminalista Petr Kolísek s tím, že motivem pachatele bylo získávání dalších a dalších intimních materiálů. 

Sebevražda polské studentky 

Nejznámějším případem kyberšikany je případ studentky polského gymnázia, Anny Halmanové. Anna spáchala sebevraždu po té, co její spolužák zveřejnil na internetu video, na kterém Annu jiní 

spolužáci sexuálně obtěžují a ponižují před celou třídou. Anna se druhý den ráno oběsila na švihadle. Po půl roce byli všichni aktéři šikany umístěni do nápravných ústavů pro mladistvé. 



Fotka prvňáků z Teplic vyvolala vlnu nenávisti 



• https://www.youtube.com/watch?v=AwIm8AfWXO8  
• https://www.seznamsebezpecne.cz/  
• https://www.saferinternet.cz/  

• http://www.e-bezpeci.cz/  

• https://bezpecne-online.saferinternet.cz/  
• https://www.seznamsebezpecne.cz/desatero  

• http://www.in-generation.com/?language=cs 
• https://pomoconline.saferinternet.cz/  

KONTAKTY NA ORGANIZACE 

https://www.youtube.com/watch?v=AwIm8AfWXO8
https://www.seznamsebezpecne.cz/
https://www.saferinternet.cz/
http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.e-bezpeci.cz/
https://bezpecne-online.saferinternet.cz/
https://bezpecne-online.saferinternet.cz/
https://bezpecne-online.saferinternet.cz/
https://www.seznamsebezpecne.cz/desatero
http://www.in-generation.com/?language=cs
http://www.in-generation.com/?language=cs
http://www.in-generation.com/?language=cs
https://pomoconline.saferinternet.cz/


HRA „JAK SI PORADIT S KYBERŠIKANOU“ 

Konkrétní pravidla vysvětlí lektor 

V několika kolech tvoříme nejprve samostatně 

„akční plán“ pomocí speciálních karet se slovy v 

různých otázkách kyberšikany a následně vždy 

probíhá výběr těch nejlepších. Naše plány 

zapisujeme na připravené kartičky, viz obrázky 

vlevo. 
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FAKE NEWS – LŽIVÉ, SMYŠLENÉ ZPRÁVY 



FALEŠNÉ ZPRÁVY – PŘEHLED NEJZNÁMĚJŠÍCH 



FALEŠNÉ ZPRÁVY – PŘEHLED NEJZNÁMĚJŠÍCH 



FALEŠNÉ ZPRÁVY – PŘEHLED NEJZNÁMĚJŠÍCH 





KOVY - ŠÍŘENÍ FALEŠNÝCH ZPRÁV 



PROČ JSOU FALEŠNÉ ZPRÁVY SILNĚJŠÍ ONLINE 

 
• Info obezita  Pokles vnímání detailu a nuancí. Menší chuť na 

prohlubování informací. 

 
• Komnata ozvěn (echo chambre) a informační bubliny (filter bubbles)  

Pakliže mnoho lidí/přátel z mojí skupiny opakuje, že je něco pravdivé, tak 

to je pravdivé. 

 
• Kolaps kontextu v obsahu Videa, obrázky, texty zbavené kontextu 

 
• Manipulovatelnost online informací  Je snadné tvořit nepravdivý obsah 

o reálných lidech a fake profily reálných lidí. 



JAK SE ŠÍŘÍ FALEŠNÉ ZPRÁVY? 

• Výběrem vhodného tématu nebo osoby, které snadno spustí debatu, 

komentáře a klikání. 
 

• Využitím přímého stylu, jednoduchého, agresivního, násilného. 

 
• Zvolením nadpisu, který bude co nejvíc rozkliknut (click-bait) a sdílen (share-

bait): zavádějící slova, senzační tón, silné a šokující obrázky. 

 

• Mnoho lidí si nepřečte celý článek, ale pouze nadpis a začnou hned jednat 
na sociálních sítích. Tyto zprávy jsou snadno čitelné, tak aby byly 

pochopitelné pro všechny a byly tak rovnou sdíleny. 
 



Vytvářet lživé zprávy je velmi snadné. 

 

Pochopením této skutečnosti se dostáváme blíže k 

odhalení lživých zpráv a práci s nimi. 

TVOŘÍME FALEŠNÉ ZPRÁVY 



HRA „TVOŘÍME FALEŠNÉ ZPRÁVY“ 

Konkrétní pravidla vysvětlí lektor 

Hráči z obrázků a pomocí nalosovaných klíčových 

informací (o osobách a událostech nositelů zprávy) 

tvoří smyšlené zprávy, které zapisují na kartičky, viz 

obrázky vlevo. 

Zpráva se skládá z titulku a podtitulku, těla zprávy a 

„důkazu“, který má zvýšit důvěryhodnost zprávy. 



http://manipulatori.cz/lexikon/hoax/  

http://www.hoax.cz/cze/  

https://www.hatefree.cz/blo/hoaxy  

FALEŠNÉ ZPRÁVY – ODKAZY NA OVĚŘENÍ 

http://manipulatori.cz/lexikon/hoax/
http://www.hoax.cz/cze/
https://www.hatefree.cz/blo/hoaxy
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VESELÁ MLUVA - HAPPY SPEECH 



Sféra vlivu 

Sféra zapojení 

Žádné přímé zapojení 

SFÉRA VLIVU 



„Možná je tomu tak, že 
nejsme zodpovědní za 
danou situaci, ve které 
právě jsme, ale budeme 
zodpovědní za to, když s 
tím nic neuděláme.“ 

 
Martin Luther King 

OSOBNÍ (NE)ZODPOVĚDNOST 



Sféra vlivu 

Sféra 

zapojení 

Žádné přímé zapojení 

REAKČNÍ ZAMĚŘENÍ 



Sféra vlivu 

Sféra zapojení 

BUĎME PROAKTIVNÍ, NE REAKTIVNÍ 

Žádné přímé zapojení 



BUĎTE PROAKTIVNÍ: VYTVÁŘEJTE ŠŤASTNÝ OBSAH 

Zapojit se do 
aktivit skupin 
šířících nové 

nápady, nebo 
založení takové s 

mými přáteli! 

Zapojit se do 
událostí, které 

podporují dobrou 
věc, která mě 

zajímá! 

Vytvořit nebo se 
připojit k webu, 
blogu nebo k 

odběru novinek, 
kde naleznu obsah 

a lidi, kteří mě 
dělají šťastným! 

Vytvoření nebo 
podpora živých 

událostí na 
téma, které 
mám rád! 

Vytvoření obsahu 
na sociálních sítích, 

které podpoří 
mého kamaráda, 

spolužáka, někoho, 
kdo potřebuje 

podpořit! 

Podporovat 
online aktivity, 
které tvoří lepší 

svět! 

Zapojit se do 
aktivit skupin 
šířících nové 

nápady, nebo 
založení takové s 

mými přáteli! 

Vytvořit nebo se připojit k 

webu, blogu nebo k 

odběru novinek, kde 

naleznu obsah a lidi, kteří 

mě dělají šťastným! 

Vytvoření nebo podpora 

živých událostí na téma, 

které mám rád! 

Vytvoření obsahu na 

sociálních sítích, které 

podpoří mého kamaráda, 

spolužáka, někoho, kdo 

potřebuje podpořit! 

 

 

Podporovat online 

aktivity, které tvoří 

lepší svět! 

Zapojit se do 
událostí, které 

podporují dobrou 
věc, která mě 

zajímá! 



PŘÍKLADY 

https://www.dobrokava.cz/ 

https://www.mladiinfo.cz/kdyz-mam-napad/ 

http://www.kudyznudy.cz/ 



ŠŤASTNÝ OBSAH, ŠŤASTNÝ INTERNET, ŠŤASTNÍ LIDÉ! 

Šance, že budeme šťastní, se zvyšuje o15%, když jsme velmi 

blízko někomu, kdo je šťastný. 

 

Nezáleží na tom, kdo tato osoba je, náš partner, přítel nebo 

ne: naše šance, že budeme šťastní se i tak zvyšuje o15% 

nezávisle na identitě této osoby. 

Wellbeing: The Five Essential Elements, Tom Rath 
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ZÁVĚREČNÁ DISKUZE 
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DĚKUJI 

Připojte se na: 
https://www.facebook.com/wordsarestones/ 
https://www.wordsarestones.eu/cs/  
 

Toto školení bylo financováno z European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020) 

https://www.facebook.com/wordsarestones/
https://www.wordsarestones.eu/cs/

