
Pomoc pro pedagogy - 5. – 6. ročník
Základní údaje

Důvod, proč se tématu věnovat
Mladí si často neuvědomují, jaké škody mohou způsobit zveřejněním upravených fotografií či videí na internetu,
ani jaké pocity vyvolají u oběti zraňující či výhružné zprávy. Pro ně to bývá často pouze druh zábavy, jak se
například pomstít učitelům za špatnou známku, nebo jako naštvat spolužáka.
— Zdroj:: www.klicksafe.de

Děti a mládež se stále větším nadšením objevují nová a nová digitální zařízení. Už bez nich téměř nedokáží žít. A přestože digitální média nabízejí řadu
pokročilých a tím pozitivních aspektů, jsou tady i skrytá nebezpečí. Na jedné straně má mládež radost z jednoduché a rychlé výměny informací, ze
šíření informací a stálé dostupnosti, na druhé straně právě tyto pozitiva umožnily vznik závažného problému, kyberšikanování.

V rámci prevence tohoto fenoménu byly vytvořeny tyto vyučovací materiály.

Pomocí názorných příkladů z reálného světa, z každodenního života dětí / mládeže, se žáci mohou seznámit s tématem kyberšikanování. V práci ve
skupinách poznají různé stránky a pohledy na toto téma a učí se chování a pravidlům, které jim pomohou i v reálném životě.

Typ školy:
Rozsah hodin
Potřeby:

všechny typy škol
6 vyučovacích jednotek po 45 minut
třída s dostatkem místa na práci v malých skupinách, počítač a projektor,
případně i přístup na internet, videoklipy

/cs
http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-in-der-schule/


Obecné informace o kyberšikaně

Příčiny a motivy kyberšikany

Pod pojmem kyberšikanování (také elektronická šikana,
kyberšikana, online šikana) rozumíme záměrné urážení,
výhrůžky, odhalování intimních informací nebo obtěžování
jiných za pomoci moderních komunikačních prostředků –
trvající zpravidla delší dobu.

Kyberšikana probíhá buď na Internetu (např. přes e-maily,
chat, přes videa na internetových portálech jako YouTube,
na sociálních sítích), nebo přes mobilní telefon (např. přes
aplikace jako WhatsApp nebo obtěžující volání). Pachatel –
kterého nazýváme též agresor – jedná často anonymně, aby
oběť nevěděla, odkud útoky přicházejí.

Právě při kyberšikaně mezi dětmi a mládeží se oběť s
agresorem většinou zná i v "skutečném" světě. Téměř vždy
mají oběti podezření, kdo se může za těmito útoky skrývat.
Kyberšikana zpravidla pochází od lidí v našem blízkém okolí
– ze školy, městské čtvrti, z naší vesnice či komunity. K
případům, kdy jsou do šikany zapojeny úplně cizí osoby,
nedochází tak často.

Důležité rozdíly vůči "obyčejné" šikaně tváří v tvář
Kyberšikana představuje zásah do soukromí, který trvá 24 hodin denně a
nezastaví se před dveřmi domu (s výjimkou případů, kdy člověk nepoužívá doma
žádná tzv. nová média).
Díky různorodým možnostem, jakož i rychlosti nových médií je téměř nemožné
zmapovat celkový dosah šíření informací.
Pachatelé, tzv. agresoři, mohou jednat anonymně, přičemž právě tato anonymita
jim nezřídka dává pocit jistoty. Identita, kterou prezentují na internetu, se často
výrazně liší od jejich skutečné identity.
Věk a vzhled nejsou při kyberšikaně rozhodující. Šikana může probíhat i mezi
vrstevníky (spolužáky), i mezi různými věkovými kategoriemi (žák - učitel).
Existuje riziko neúmyslné kyberšikany, kdy neuvážené jednání, nedomyšlení
důsledků, může vést k poškození oběti. Následky pachatel zpravidla nevidí, ani
si není vědom rozsahu škody, kterou způsobil.

Spouštěče a motivy pro kyberšikanu bývají různorodé. Jejich kořeny často
sahají dále do minulosti nebo bývají projevem narušené komunikace a
nedostatku empatie.

uvolnění napětí (ventil pro potlačovanou agresivitu)
uznání (např. získat si pověst někoho, kdo je "cool")
demonstrace moci (prokázat, kdo je silnější)
strach (strach ze selhání nebo strach, že se pachatel sám může
stát obětí)
nuda (nenaplněný volný čas)
posílení pocitu sounáležitosti (často ve skupinách v duchu
motta "společně jsme silní")
interkulturní konflikty
konflikty v třídním kolektivu (ani mimo třídy nejsou "šprti"
chráněni před výsměchem ostatních)
mění se přátelství (z předtím nejlepších kamarádů se stanou
rivalové)
změny v třídním kolektivu (noví spolužáci, nové složení třídy)
nechtěné zveřejňování osobních informací (děti a dospívající si
často neuvědomují, jaké důsledky má jejich jednání. Někteří
zveřejňují cizí osobní údaje či intimní fotografie / videa, které by
měli raději zůstat skryté, bez jakýchkoli zlých úmyslů)

(porovnej: www.klicksafe.de)

http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/cyber-mobbing-was-ist-das/


Údaje a fakta o kyberšikaně
Reprezentativní údaje k frekvenci výskytu kyberšikanování pocházející z německé studie JIM a evropské internetové ankety EU Kids.

Kyberšikana v Německu
Studie JIM výzkumného ústavu Südwest (2013)

od roku 1998 reprezentativní výzkumy o zacházení 12- až 19-letých s médii a informacemi
Fakta z oblasti kyberšikanování:

12.5 % mladých lidí používajících internet uvedlo, že už o nich někdo na internetu šířil nesprávné nebo urážlivé informace (především 14-15-
letí a 16-17-letí s 16 procenty a žáci hlavní školy s 20 procenty, žáci reálky 17 %, gymnasisté 7 %).
12.5% dotázaných uvedlo, že někdo bez jejich souhlasu zveřejnil na internetu fotografie a videa, na kterých byli v trapných situacích, nebo
které je uráželi.
32 procent zná ve svém okolí někoho, koho přes internet, příp. přes mobil šikanovali (12-13 let: 14 %, 14-15 let: 31 %, 16-17 let: 35 %,
18-19 let: 32 %).
32 procent ve svých odpovědích uvedlo, že má mezi známými někoho, kdo už byl někdy šikanován přes internet.
7 procent mladých lidí používajících internet se sami stali obětí kyberšikany (12-13 let: 5 %, 14-15 let: 9 %, 16-17 let: 8 %, 18-19 let: 5
%). Mezi nimi tvořili větší část dívky, chlapců bylo méně.

Znáš ve svém okolí někoho, kdo už byl někdy šikanován přes internet nebo přes mobil?

Kde?

v komunitě: 23 %
na četu: 6 %
přes mobil: 5 %
v diskusích: 2 %
jinde: 1 %

— Zdroj: JIM 2013, údaje jsou v procentech
Mládež, informace, (multi) média. Základní studie o tom, jak 12- až 19-letí v Německu využívají média. Vydal výzkumný ústav Südwest. Stuttgart, 2013.

www.mpfs.de

http://www.mpfs.de/index.php?id=613


Kyberšikana v evropských zemích
Internetová studie EU Kids (2011)

Reprezentativní evropská anketa s 25 000 respondenty ve věku 9 až 16 let o tom, jaké mají zkušenosti s kyberšikanou.
6 procent dotázaných dětí a mladistvých z celé Evropy potvrdilo, že se za posledních 12 měsíců setkalo s kyberšikanou buď jako oběť,
nebo jako agresor .

Online a offline šikana v evropských zemích
Země EU (%)

Šikana Kyberšikana

Otázky: Přihodilo se ti za posledních 12 měsíců, že tě někdo urážel, nebo se k tobě choval hrubě, vulgárně? Stalo se to někdy za posledních 12 měsíců
na internetu? Vzorek: všechny děti, které používají internet (EU Kids Online)

— Zdroj: www.klicksafe.de

http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/wie-haeufig-werden-kinder-und-jugendliche-opfer-von-cyber-mobbing/


Výukové cíle

Žáci

...se naučí vnímat téma kyberšikany.
emotivní formou poznají různé stránky kyberšikany
nabudou znalosti z mediálních kompetencí (bezpečnost a chování na internetu)
nabudou znalosti o formách, dosahu a důsledcích kyberšikanování na škole a v domácím
prostředí
si nacvičí postupy, jak zvládnout kyberšikanu
vypracují pravidla chování pro oběti elektronického šikanování a jejich spolužáků
poznají, jak důležitý je pocit sebevědomí, empatie a vážení si jeden druhého
poznají právní aspekty tohoto trestného činu



Plánování hodiny
Vyučovací jednotka 1 (45 minut)

Téma / fáze
vyučování

Časový
rozsah Obsah předmětu (co?) Forma

Metodické pokyny (Kdo jak jedná?)

Média /
materiály

Očekávané
chování
studentů Činnosti učitelů

před
začátkem
vyučování

2-3 min Objasnění tématu hromadná výuka Pozitivní přijetí
aktuálního tématu

Představení

Vysvětlení
pojmu
kyberšikana

10 min Vysvětlení pojmu pomocí obrázku
na tabuli

Pro tento účel nakreslíme
doprostřed tabule oblak s
pojmem kyberšikana. Žáci
formou brainstormingu vytvoří
myšlenkovou mapu.

Rozhovor
obrázek na
tabuli /
myšlenková
mapa s
brainstormingem

Možné odpovědi:
urážet,
vyhrožovat,
vyloučit, zveřejnit
soukromé věci,
internet,
mobil/smartphone,
ukazovat
foto/video, sociální
sítě

Podpůrné otázky:
→ Kde a jak
probíhá?

tabule
příp.
noviny

Rozdíl mezi
šikanou a
kyberšikanou

5-10
min

Žáci porovnají šikanu (tváří v tvář)
s kyberšikanou a najdou rozdíly
mezi nimi

Rozhovor Žáci mají více
zkušeností,
případně
poznatků, než
učitel očekával

Učitel přistupuje k
příhodám
empaticky

Ukázkový
film

5-10
min

Zhlédnout ukázkové video:
Upozornění: Pozor, zkontrolujte ještě
před vyučováním funkčnost videa,
protože se může stát, že bylo mezitím ze
stránky smazáno!

Krátký film "Ukaž respekt - stop
kyberšikaně!"
http://www.youtube.com/watch?
v=74yarfxNgAE
Alternativa: "Braň se
kyberšikaně"
http://www.youtube.com/watch?
v=mr83hYL4lbk
"Nina se ptá na
kyberšikanování"
http://www.youtube.com/watch?
v=5c-Hw4RjSTY
Stop kyberšikaně!!!
http://www.youtube.com/watch?
v=8HuxyGjfS78

Video Učitel přehraje
video

PC,
projektor,
videoklip

Analýza
filmu

15 min Zpracování obsahu filmu:
Spouštěče a důsledky
kyberšikany, také reakce, které
kyberšikana vyvolává

Rozhovor Neustálé
urážení
Izolace,
myšlenky na
sebevraždu

Přejít k
emocionální
stránce filmu.
Pomocí cílených
otázek zavést
rozhovor na
spouštěče,
důsledky a
reakce, které
kyberšikana
vyvolává, příp.
může vyvolat u
oběti či
přihlížejících.

příp. nápis
na tabuli

http://www.youtube.com/watch?v=74yarfxNgAE
http://www.youtube.com/watch?v=mr83hYL4lbk
http://www.youtube.com/watch?v=5c-Hw4RjSTY
http://www.youtube.com/watch?v=8HuxyGjfS78


Vyučovací jednotka 2 (45 minut)

Téma / fáze
vyučování

Časový
rozsah Obsah předmětu (co?) Forma

Metodické pokyny (Kdo jak jedná?)

Média /
materiály

Očekávané chování
studentů Činnosti učitelů

Opakování 5 min Zopakování nejdůležitějšího
učiva z první hodiny
(zejména definice pojmu)

Rozhovor Aktivní účast Řízený rozhovor s
cílenými
otázkami

Vlastní
zkušenosti
žáků

5 min Ptáme se na vlastní
zkušenosti ze života žáků

Rozhovor Rozpaky a nejistota, velká
ochota vyprávět

Poukázání na
emocionální
stránku filmu
Vzbuzení
empatie

Vlastní
zkušenosti
žáků

Fáze 1
Schopnost
obětí a
přihlížejících
reagovat

20 min Najdeme možnosti, jak
mohou oběti či přihlížející
(spolužáci) reagovat

diskuse ve
třídě pomocí
různých
tvrzení

Žáci se musí vyjádřit k
jednotlivým tvrzením a
postavit se na jednu nebo
druhou stranu (napravo nebo
nalevo od čáry)

Učitel začne
tvrzením:

Žáci se musí
rozhodnout
Žáci musí
obhájit svůj
názor

lano a
různá
tvrzení,
výroky

Právní
hledisko

15 min Žáci musí znát i právní
stránku věci. Začneme
domněnkami - pak
pokračujeme konkrétními
"právy" a "přečiny".

skupinová
práce, noviny;
alternativa:
ptáme se
právníka

Nejistota, téměř žádný pocit
křivdy
Překvapivé poznatky

→ Je to dovoleno?
Objasnit právnické
otázky: skutková
podstata trestního
činu, právo na
podobu

Začneme
rozhovor
otázkami na
právnickou
stránku věci.
Učitel
usměrňuje
práci skupin

fólie /
projektor /
pracovní
list

→ tato úloha bude pokračovat ve 3. vyučovací jednotce



Vyučovací jednotka 3 (45 minut)

Téma /
fáze
vyučování

Časový
rozsah Obsah předmětu (co?) Forma

Metodické pokyny (Kdo jak jedná?)

Média /
materiály

Očekávané
chování
studentů Činnosti učitelů

Právní
hledisko

→ pokračování úlohy z 2. vyučovací jednotky

15 min Žáci musí znát i právní stránku věci.
Začneme domněnkami - pak
pokračujeme konkrétními "právy" a
"přečiny".

skupinová práce,
noviny;
alternativa: ptáme
se právníka

Nejistota,
téměř
žádný
pocit
křivdy
Překvapivé
poznatky

→ Je to dovoleno?
Objasnit právnické otázky:
skutková podstata
trestního činu, právo na
podobu

Začneme rozhovor
otázkami na
právnickou stránku
věci.
Učitel usměrňuje
práci skupin

fólie /
projektor /
pracovní
list

Ukázkový
film

10 min Film:
"Překlik - kyberšikana přes chat a
mobil"
http://www.youtube.com/watch?
v=eqsM0hSzwMk

Upozornění: Pozor, zkontrolujte ještě před
vyučováním funkčnost videa, protože se může
stát, že bylo mezitím ze stránky smazáno!

Video Rozpaky -
nejistota

Začne se žáky
analyzovat film na
základě doposud
získaných vědomostí

Video

Fáze 2 15 min Analyzujeme obsah filmu podle různých
kritérií (následky, důsledky, možnosti
reagování všech zúčastněných)

Rozhovor Aktivní účast Povzbuzení žáků
vyjádřit svůj názor a
domněnky

tabule

http://www.youtube.com/watch?v=eqsM0hSzwMk


Vyučovací jednotka 4 (45 minut)

Téma /
fáze
vyučování

Časový
rozsah Obsah předmětu (co?) Forma

Metodické pokyny (Kdo jak jedná?)

Média /
materiály

Očekávané chování
studentů Činnosti učitelů

Shrnutí
výsledků

20 min Skupinky žáků sepíší
nejdůležitější výsledky z
jednotlivých částí hodiny a
doplní:

způsoby, jakými mohou
reagovat oběti a
způsoby, jakými mohou
reagovat přihlížející / spolužáci
co by měl udělat učitel
co by měli udělat rodiče

práce ve
skupinách
(při ní má každá
skupinka 3
minuty na každý
plakát/úkol)

Žáci sepíší na
připravené plakáty
konkrétní možnosti, co
dělat při kyberšikaně

V případě potřeby
učitel pomůže při
hledání výsledků

plakáty

Prezentace 25 min Žáci odprezentují své plakáty o
tom, co může v případě
kyberšikany dělat oběť,
přihlížející, učitelé a rodiče

prezentace Prezentování
konkrétních návrhů, co
dělat

Učitel sleduje
prezentace a
navrhne vyvěsit
plakáty v třídě

prezentace



Vyučovací jednotka 5 (45 minut)

Téma /
fáze
vyučování

Časový
rozsah Obsah předmětu (co?) Forma

Metodické pokyny (Kdo
jak jedná?)

Média /
materiály

Očekávané
chování
studentů

Činnosti
učitelů

Krátké
zhodnocení

10 min Zhodnocení nejdůležitějšího a nejpůsobivějšího učiva z
předchozích vyučovacích jednotek. Vysvětlí se otázky,
které ještě zůstaly neobjasněné.

Rozhovor Aktivní
účast

Podnítí
otázkami
žáky k
rozhovoru

Kreativní
vymýšlení
aktivit

35 min Žáci vymyslí aktivitiy proti kyberšikaně na své škole práce ve
skupinách

Sbírání
nápadů -
aktivní
účast

Učitel
podporuje
nápady

plakáty



Vyučovací jednotka 6 (45 minut)

Téma / fáze
vyučování

Časový
rozsah

Obsah předmětu
(co?) Forma

Metodické pokyny (Kdo jak jedná?)

Média /
materiály

Očekávané
chování studentů Činnosti učitelů

Prezentace
před vedením
školy

20 min Prezentace kreativní
fáze

prezentace Žáci přesvědčeně
představují své
nápady

Učitel a vedení školy
ocení různorodost nápadů
žáků

plakáty

Diskuse 15 min Diskuse s vedením
školy, jak prosadit
nápady

Diskuse
Rozhovor

Požadavky žáků na
vedení školy

Učitel dohodne, jak
nápady žáků prosadit ve
škole

"My proti
kyberšikaně"

Zpětná vazba 10 min Vyplnění dotazníku
Každý žák obdrží
jeden dotazník

Samostatná
práce

kopie dotazníku
pro každého
žáka



Metodické poznámky
1. Definice
Spolu se svými žáky popište pojem kyberšikana. Nejdříve napište tento pojem doprostřed tabule a společně se žáky sezbírejte výroky, které s tímto
tématem souvisí. Vytvořte z nich na tabuli myšlenkovou mapu okolo nápisu.

Co vám napadne, když se řekne kyberšikana? Co to znamená kyberšikanování?

2. Rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou
Následně slovo kyberšikana rozdělte svislou čarou na části kyber a šikana. Vysvětlete nyní rozdíly mezi pojmy šikana a kyberšikana. Vyjmenujte i
společné rysy.

Pomocné otázky:

V čem se "normální" šikana liší od kyberšikany?
Mají něco společného?
Je jedna z nich horší než ta druhá?

Kyberšikana

Zobrazit/přeposlat videa či fotografie

Internet

urážet
Sociální sítě

vyhrožovat

prozrázet soukromé informace
zesměšňovat

mobil

Kyber šikana

Zobrazit/přeposlat videa či fotografie

Internet

urážet
Sociální sítě

vyhrožovat

prozrázet soukromé informace
zesměšňovat

mobil



— Navazuje na: www.jugend-und-bildung.de (S. 6-7)

3. Příklady kyberšikany
Zeptejte se žáků, zda znají příklady ze svého nejbližšího okolí. Máte mezi svými kamarády/známými někoho takového (např. ve třídě, ve škole)?

Zeptejte se také, zda znají nějaký případ z médií (např. případ 15-leté Kanaďanky Amandy Todd).

Přejděte pak k příhodě, reakci okolí a pocitům zúčastněných.

4. Fáze 1 - Schopnost obětí a přihlížejících reagovat
Použijte prosím následující pracovní list.

Šikana
existovala vždy, ale při ní stály obě strany proti sobě (tváří v tvář)
oběť i agresor jsou jasně definováni
Mezi obětí a agresorem vzniká fyzická a/nebo psychická nerovnováha
je do ní zapojen omezený okruh lidí
jsou tady "přestávky na odpočinek" (např. doma, mimo školy)
reakci oběti lze vidět přímo

kyberšikana
poměrně nový jev, podmíněný intenzivním rozmachem nových médií
šikana neprobíhá tváří v tvář, ale přes moderní komunikační prostředky
(internet nebo mobil)
skutečně jednoduché, rychlé a rozsáhlé šíření informací
nemáme přehled o tom, kolik osob je do šikanování zapojeno
nezastaví se před dveřmi domu, ale pronásleduje oběť až do postele
údaje, které jednou zveřejníme na internetu, tam mohou zůstat uloženy
natrvalo
agresor může konat anonymně
reakci oběti nevidíme přímo
oběť také nevidí agresora, proto nemůže posoudit, zda se za tím vším
neskrývá pouze omyl (např. když pachatel neměl v úmyslu vyvolat
zveřejnením fotografie záplavu komentářů)

Společné rysy
trvá delší dobu
většinou úmyslné urážení, odhalování soukromých
informací, vyhrožování atd.
oběť a agresor se často znají
z počátečního sporu se zpravidla vyvine vážnější
problém (nezřídka bývají základem mezilidské
konflikty/rozdíly)
pro pachatele představuje jeho oběť ventil pro
uvolnění agresivity ("já jsem tady šéf")
přihlížející často nezasáhnou ze strachu, že se sami
stanou obětí, nebo nevědí, jak by měli reagovat,
nebo se necítí být zúčastnění (dívají se stranou)
možné následky pro oběť: strach chodit do školy,
poruchy spánku, snížené sebevědomí,
sebevražedné myšlenky a příp. i pokus o
sebevraždu

http://www.jugend-und-bildung.de/files/865/Unterrichtseinheit_Cybermobbing_Lehrerdokument.pdf


Argumenty na téma kyberšikanu
Instrukce k diskusnímu cvičení

Všichni žáci se shromáždí na vyklizeném místě uprostřed Tired. Učitel udělá na zemi čáru (z krepového papíru nebo šňůry). Učitel řekne nějaké tvrzení a
úkolem žáků je zaujmout k němu postoj. To znamená, že se mají rozhodnout, na kterou stranu čáry se přidají:

jedna strana znamená ANO - žák s výrokem souhlasí
druhá strana znamená NE - žák s tvrzením nesouhlasí

Když si všichni zvolí stranu, diskutuje se. Učitel vyzve žáky, aby svou volbu odůvodnili a aby případně jiné žáky přesvědčili, aby se přidali na jejich
stranu. Po dostatečném čase ukončí učitel diskusi k prvnímu výroku a pokračuje dalším.

Cílem diskuse k těmto tvrzením je to, aby se žáci naučili správně reagovat v případě, že se stanou obětí nebo svědkem elektronického šikanování.

Které tvrzení je podle tebe pravdivé?
1. Na hloupou, urážlivou zprávu reaguji rozzlobeně a odpovím také urážlivě.
2. Drzou, diskriminující zprávu okamžitě smažu.
3. O tom, jak na mě někdo útočí přes internet, s nikým nemluvím.
4. Moje nastavení soukromí nejsou pro mě velmi důležité.
5. Všechny, co mě obtěžují nebo urážejí, blokuji.
6. Když se od někoho dozvím, že ho šikanují, neutíkám za učitelem.
7. Jiní, které někdo šikanuje, se musí sami umět s tím vypořádat.
8. Znám svá práva na internetu - například na svou vlastní fotografii.
9. Důvěřuji si a vím, že pachatel či pachatelé jsou sami slabí a mají mnoho problémů.

10. Obrátím se na své rodiče, učitele či jiných dospělých.
11. Pokud se stanu obětí kyberšikany, obrátím se pouze na své nejlepší přátele.
12. Znám adresy, na které se mohu obrátit.



5. Právní hledisko
Prodiskutujte situaci ve vaší zemi z právního hlediska. Zpravidla neexistuje zákon, podle kterého by vysloveně kyberšikana byla trestným činem.
Některé aspekty kyberšikany však mohou být trestné podle jiných zákonů (např. vydírání).

Právní stav v Německu (obecné informace):
Co říkají německé zákony?

V současnosti zatím neexistuje žádný zákon, podle kterého by kyberšikanování bylo trestným činem. To ale neznamená, že takové jednání nemá
právní důsledky. Na jednotlivé projevy různých forem kyberšikanování lze uplatnit právní normy. Musí být však předem vyjasněno, zda šikana
probíhala veřejně nebo ne.

— Navazuje na: www.klicksafe.de

Nejdříve se žáků zeptejte, jaké právní důsledky může mít podle nich kyberšikana. Následně rozdělte žáky do skupin a nechte skupinky pracovat podle
následujícího pracovního listu.

veřejně

zveřejňování videí a/nebo fototrafií bez souhlasu dotčené osoby
→ porušování osobnostních práv a práva na podobu
urážení nebo šíření lží na sociálních sítích, v diskusních fórech atd.
→ uplatnit si nárok na to, aby se jiná osoba zdržela určitého jednání, nebo
podat trestní oznámení za pomluvu/očerňování

neveřejně

neustále urážení/obtěžování přes e-mail, chat nebo esemesky
→ zde lze za určitých okolností uplatnit zákon proti nebezpečnému
pronásledování

Obecně platí:

Výhrůžky, vydírání nebo nátlak jsou trestné činy! To, přes jaký komunikační
prostředek byly spáchány a zda šlo o čin spáchaný veřejně nebo neveřejně, zde
nehraje žádnou roli. Takové případy je třeba okamžitě hlásit rodičům, učitelům a
příp. i policii.

http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/was-sagt-das-gesetz/


Právní hledisko kyberšikanování v Německu
Co říkají německé zákony?

Občanskoprávní postupy proti kyberšikaně
Zdržovací žaloba slouží k donucení pachatele splnit požadavky uvedené v upomínce. Pokud soud žalobě vyhoví a rozsudek nabude právní moci, hrozí
vážné důsledky v případě, že pachatel neupustí od svého jednání.

Předběžné opatření je typ zrychleného řízení - používá se v naléhavých případech. Na soud se můžeme obrátit pouze ve stanovené lhůtě - na některých
soudech jsou to čtyři týdny, na jiných to mohou být až tři měsíce od doby, kdy jsme se dozvěděli o porušení práv.

Předběžné opatření má v porovnní s občanskoprávní žalobou významné výhody: můžeme jej dosáhnout již v rámci několika týdnů a online útoky tak
ukončit.

Trestní řízení proti kyberšikaně
V případě závažných forem kyberšikany je možné podat trestní oznámení - za určitých podmínek i paralelně s občanskoprávními opatřeními. Patří sem
například případy, kdy pachatel oběti vyhrožuje vážným fyzickým násilím. V trestním právu se toto řízení nazývá vyhrožování a je zakázáno.

Také je trestné, pokud je oběť šikany pod silným tlakem k něčemu nucena. Zde se pachatel dopouští trestného činu nátlaku.

Projevy kyberšikany upravují v Německu následující zákony:

§ 201a Trestního zákoníku "Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen" (Narušení soukromí osoby pořizováním
fotografií)
§ 185 Trestního zákoníku "Beleidigung" (Urážení)
§ 186 Trestního zákoníku "Üble Nachrede" (Pomluva)
§ 187 Trestního zákoníku "Verleumdung" (Poškozování dobrého jména)
§ 238 Trestního zákoníku "Nachstellung" (Obtěžování)
§ 131 Trestního zákoníku "Gewaltdarstellung" (Zobrazování násilí)
§ 22 KunstUrhG (Zákona o autorských právech) "Recht am eigenen Bild" (Právo na podobu)

Ačkoliv neexistuje zákon, podle kterého by vysloveně kyberšikana byla
trestným činem, na její jednotlivé projevy lze uplatnit právní normy:

Zveřejnit videa nebo fotografie bez souhlasu dotčených osob
znamená porušit osobnostní práva a práva na podobu. Je možné
požadovat jejich stažení (např. zdržovací žalobou nebo předběžným
opatřením, podrobnosti viz níže).
Pokud někdo rozšiřuje lži nebo urážky, např. na sociálních sítích
nebo e-mailem, je možné uplatnit si nárok na to, aby se jiná osoba
zdržela určitého jednání. Kromě toho můžeme podat trestní
oznámení za pomluvu nebo očerňování (podrobnosti viz níže).
Pokud nás někdo neustále uráží nebo obtěžuje přes e-mail, chat či
esemesky, můžeme se za určitých okolností odvolat na zákon na
ochranu proti pronásledování.

Pokud pachatelé neuposlechnou výzvu nebo upomínku po uplynutí lhůty
a nadále pokračují v šikanování, může se poškozený domoci svých práv
prostřednictvím občanskoprávního řízení.



6. Dotazník
Ke konci hodiny dejte žákům vyplnit následující anonymní dotazník. Dohlédněte na to, aby žáci odpověděli samostatně a bez "nápovědy" ostatních
spolužáků. Posbírejte vyplněné dotazníky.



Chceme znát tvůj názor

Toto téma mě velmi oslovilo a zaujalo.

Zažil jsem spoustu nových věcí.

Mohl jsem se podělit o své dosavadní zkušenosti.

Věděl jsem správně vyřešit zadané úkoly.

Usilovně jsem spolupracoval.

Tato hodina mě bavila.

Na tohle tak brzy nezapomenu:

Na tohle si budu odteď dávat pozor:

Nejvíce se mi líbilo:

Nejméně zajímavé bylo pro mě:

  



Zápis
vyplní pedagog

Jak hodnotíte obecně strukturu vyučovací
jednotky?

Komentář:

Jak hodnotíte poskytnutý materiál? použil jsem kompletní
materiál

byl jsem nucen hodně pozměnit
strukturu

vůbec jsem materiál
nepoužil

Komentář:

Dokázali žáci vyřešit úkoly?

Komentář:

Byli žáci pozorní po celou dobu?

Komentář:

Jaké změny v konceptu byste přivítali? Uveďte prosím konkrétní příklady.

Uveďte shrnutí výsledků z formulářů pro zpětnou vazbu od svých žáků:

Název školy:

Ročník:

  

 

Tento projekt byl financovaný s podporou Evropské Komise. Tato publikace (dokument) reprezentuje výlučně názor autora a Komise neodpovídá za použití informací obsažených

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/


v této publikaci (dokumentu).
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