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1. Úvod 

Předkládaná metodická příručka, která vznikla v rámci projektu Žij online, bezpečně!, vznikla 
za účelem podpory pedagogů základních škol při zavádění peer (vrstevnických) programů 
v oblasti prevence rizikových jevů chování spojených s užíváním internetu a online komunikací 
do výuky. 

Cílem projektu Žij online, bezpečně! bylo vytvořit a proškolit skupinu peer aktivistů a následně 
zrealizovat preventivní peer programy pro žáky základních škol na Opavsku a besedy pro 
rodiče dětí zaměřené na téma bezpečného internetu a prevenci kyberšikany. Zároveň jsme si 
prostřednictvím realizace projektu chtěli vyzkoušet, jak práce s peer aktivisty funguje, jak ji 
správně nastavit a jaký efekt peer programy v oblasti primární prevence přináší.  

V druhé kapitole se dozvíte něco o historii a významu peer programů a o tom, jakým způsobem 
lze s peer aktivisty pracovat a jak je využít.  

Třetí kapitola je věnovaná průběhu projektu Žij online, bezpečně!, jakým způsobem jsme 
vybírali peer aktivisty, jak probíhala jejich příprava a výcvik, seznámíte se s obecnými 
doporučeními pro práci s peer aktivisty, se strukturou preventivních programů, s průběhem 
realizace peer programů na školách a možnými problémy, které mohou při realizaci peer 
programů nastat a s návrhy jejich řešení. 

Ve čtvrté kapitole se věnujeme teoretickému vymezení problematiky kyberšikany, seznámíte 
se se základními rysy a typy kyberšikany, se zásadami bezpečného internetu, čili tím, jak lze 
kyberšikaně předcházet, a také s tím, jak kyberšikanu řešit, když se s ní již setkáme. Tato 
kapitola je stručným teoretickým úvodem a více informací k dané problematice naleznete 
v jiných zdrojích, které uvádíme v doporučené literatuře, či také metodické příručce 
zpracované Centrem inkluze, která je ke stažení na našich webových stránkách1. 

V další částí se můžete seznámit s vybranými preventivními programy, které zpracovali peer 
aktivisté zapojeni do projektu, a s doporučenou literaturou k problematice bezpečného 
internetu a kyberšikany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Metodická příručka Bezpečně online ke stažení zde: 
http://www.centruminkluze.cz/files/bezpecne_online.pdf.   



4 
 

 

2. Peer programy 

Hlavní myšlenkou peer programů je zapojení předem připravených peer aktivistů do aktivit 
směřovaných na podporu vrstevníků. Může se jednat o podporu v různých oblastech, 
například o podporu v oblasti doučování, vedení sportovních či zájmových aktivit nebo také 
v oblasti primární prevence rizikového chování.  

Cílem peer programů je pozitivní ovlivňování názorů a postojů mladých lidí zase mladými lidmi, 
nejlépe bez přítomnosti dospělých. Peer programy, bývají často a úspěšně využívány při 
prevenci rizikových jevů chování právě prostřednictvím předem připravených a odborně 
informovaných vrstevníků. 

2. 1. Historie a význam peer programů 

Peer programy začaly být prvně využívány v Americe v 80. letech 20. století především 
v oblasti prevence užívání drog a jiných návykových látek. V 90. letech byla metodika peer 
programů přivezena do Čech a modifikována na zdejší podmínky. Za zpracováním české verze 
metodiky stál primář Karel Nešpor se svými kolegy PhDr. Ladislavem Csémym, PaedDr. H. 
Pernicovou a učiteli základních a středních škol. V roce 1994 byla zpracována metodika pro 
základní školy a v následujícím roce pro školy střední. Obě uvedené metodiky jsou zaměřeny 
primárně na prevenci užívání návykových látek, včetně užívání tabáku a alkoholu a jsou 
dostupné na  www.drnespor.eu/meto1.doc (Metodika prevence ve školním prostředí. Prim. 
MUDr. Karel Nešpor, CSc. Fontis pro MŠMT, Praha 2003.).  

Principem peer programů je tedy aktivní zapojení odborně připravených vrstevníků. Anglické 
slovo peer má ovšem širší význam, než-li jen vrstevník.  Peer totiž v angličtině znamená osobu, 
se kterou se cílová skupina může ztotožnit, přičemž svou podstatnou roli nehraje pouze věk, 
ale také sociální postavení, zaměstnání, zájmy, životní orientace, podobné zkušenosti apod.  
Peer aktivista by měl mít také schopnost ovlivňovat druhé v jejich názorech a postojích. 
Dospívání je období, v rámci kterého je vliv vrstevníků obzvláště významný a z tohoto faktu 
vychází také smysl samotných peer programů.  

Pokud mají být preventivní peer programy účinné, nelze je stavět pouze na předávání znalostí 
o dané problematice. Je také potřeba, aby byl peer aktivista ochoten sdílet své vlastní 
zkušenosti s danou problematikou, aby byl schopen své osobní zkušenosti zobecnit a vyvodit 
z nich nějaké pravidla, které je potřeba dodržovat, aby se člověk vyhnul nějakým nepříjemným 
situacím a zážitkům.  

2. 2. Organizace peer aktivistů                                                                                               

Prakticky lze peer programy realizovat následujícími způsoby: 

A) Ustavení organizace, jejíž členové působí na své vrstevníky. To se může dít v rámci 
organizovaného programu na školách nebo i neformálně. Takto připravení vrstevníci mohou 
také zvát své spolužáky do klubu, připravovat pro ně programy, výstavy apod. Tento způsob 
používá např. organizace IOGT International. 
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B) Další pravděpodobně nejpraktičtější možností je, že si školy vychovávají své peer vedoucí 
samy. Případně některá škola může sloužit jako metodické středisko, kde se peer instruktoři 
školí i pro další zařízení. Tuto metodu s úspěchem již léta používají např. v Roselle Park's Peer 
Leadership Program v New Jersey. 

C) Je také možné školit malé týmy (např. učitel a několik žáků z jeho školy). Tyto malé týmy 
pak implementují program na své škole. Tuto možnost využívá organizace Boys and Girls of 
America. Výhodou je možnost takto poskytovat trénink i školám ze vzdálenějších oblastí. U 
nás takto postupoval Dr. Profous a spolupracovníci, kteří např. zorganizovali pobytový výcvik 
peer aktivistů a jejich učitelů (převzato z Metodika prevence ve školním prostředí. Prim. MUDr. 
Karel Nešpor, CSc. Fontis pro MŠMT, Praha 2003, s. 3). 

 

3. Projekt Žij online, bezpečně! a jeho průběh 

Jak jsme již uvedli v úvodu příručky, projekt Žij online, bezpečně! byl zaměřen na podporu škol 
v opavském regionu při zavádění tzv. peer (vrstevnických) programů v oblasti prevence 
rizikových jevů chování spojených s užíváním online komunikací a na vytvoření a ověření 
metodiky práce s tzv. peer aktivisty. Cílem projektu bylo vytvořit a proškolit skupinu peer 
aktivistů, přispět k rozvoji jejich osobnostních a sociálních dovedností spojených s užíváním 
online komunikací a rozšířit jejich kompetence v oblasti týmové práce, řešení problémů, 
vedení druhých apod. a následně zrealizovat preventivní peer programy na školách 
zapojených do projektu. Peer aktivisté se zároveň aktivně podíleli na realizaci besed pro 
rodiče, jejichž cílem bylo přispět k rozšíření kompetencí rodičů v oblasti informačních 
technologií, seznámit je s nástroji využitelnými v oblasti prevence kyberšikany a s postupy 
řešení konkrétních případů kyberšikany. 

3. 1. Výběr peer aktivistů 

Ve spolupráci se školními metodiky prevence a vedením škol zapojených do projektu2, byli 
vytipováni vhodní kandidáti na tzv. peer aktivisty, se kterými následně proběhla informativní 
schůzka, jejímž cílem bylo předat kandidátům podrobnější informace o projektu, sdělit jim 
smysl peer programů, zjistit motivaci žáků k zapojení se do projektu apod.. Většinou se jednalo 
o žáky 8. a 9. tříd, avšak z jedné partnerské školy jsme vybrali žákyně 7. třídy. Celkem se do 
projektu zapojilo 24 žákyň a žáků a na každé z partnerských škol byla vytvořena skupina 3 – 4 
peer aktivistů.  

Vzhledem k tomu, že pracovníci Centra inkluze v době výběru peer aktivistů realizovali vlastní 
preventivní programy zaměřené na rizikové jevy chování spojené s užíváním internetu, 
proběhlo na dvou zapojených školách oslovení peer aktivistů po ukončení preventivního 
programu. Žáci byli dotazováni, zda-li by se sami nechtěli podílet na realizaci podobných 
preventivních programů a v každé z tříd se přihlásilo hned několik zájemců, ze kterých byla 
následně po konzultaci se školním metodikem prevence vybrána tříčlenná skupina peer 

                                                             
2 Do projektu Žij online, bezpečně! byly zapojeny tyto školy: ZŠ E. Beneše v Opavě, ZŠ B. Němcové v Opavě, ZŠ 
Mařádkova v Opavě, ZŠ Kylešovice v Opavě, ZŠ Šrámkova v Opavě, ZŠ Hradec nad Moravicí, ZŠ Háj ve Slezsku a 
ZŠ Píšť. 
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aktivistů. Kritériem pro výběr peer aktivistů byl jejich vlastní zájem o problematiku a peer 
programy a neměly by mít vážnější výchovné či vzdělávací problémy. 

Žáci byli k účasti v projektu sami motivováni především tím, že měli o problematiku 
bezpečného internetu zájem, sami zažili nějakou nepříjemnou zkušenost v online prostředí, 
kterou chtěli sdílet se svými vrstevníky, či si chtěli vyzkoušet, jaké je to připravit si a zrealizovat 
program pro své spolužáky. Určitou motivací jim byla také účast na úvodním výjezdním setkání 
peer aktivistů, které bylo plně hrazeno z rozpočtu projektu.  

 

3. 2. Výcvik peer aktivistů 

Poté co byli vybráni vhodní kandidáti na peer aktivisty a proběhly individuální schůzky 
pracovníků Centra inkluze s peer aktivisty, bylo zrealizováno dvoudenní výjezdní setkání. Cílem 
tohoto setkání, které bylo pracovníky Centra inkluze (mentory peer aktivistů) připraveno v 
časové dotaci 16 hodin, bylo proškolení peer aktivistů v oblasti prevence rizikových jevů 
chování spojených s online komunikacemi, ale zároveň rozšíření jejich kompetencí v oblasti 
komunikace, týmové práce, lektorských dovedností, vedení skupiny apod.  

Cílem setkání bylo rovněž vytvořit spolupracující skupinu peer aktivistů, která bude otevřena 
spolupráci a sdílení svých zkušeností z realizace peer programů a besed pro rodiče. 

 

Program výjezdního setkání: 

1. den – dopolední blok 

 Úvod – při zahájení setkání jsme peer aktivistů opět představili projekt, jeho hlavní cíle 
a celý smysl a význam peer programů. Představili jsme nás, naši roli. Poté jsme 
zmapovali očekávání/obavy peer aktivistů.  

 Seznamovací aktivity – v rámci této části jsme měli připraveny aktivity, v rámci kterých 
se účastníci setkání navzájem seznámili, sdělili si o sobě nějaké zajímavé osobní 
informace. Všechny zvolené aktivity probíhali formou her a v rámci této části jsme 
využili také aktivity typu icebreak.   

 Vstup do tématu – peer aktivistům jsme předali osobní desky, jejichž součástí byla také 
metodická příručka Bezpečně online3, seznam zajímavých internetových zdrojů 
k tématu apod. Následovalo sdílení osobních zkušeností peer aktivistů s tématem.  

 Co potřebujeme, abychom dosáhli cíle? – práce ve skupinách 

      1. den – odpolední blok 

                                                             
3 Metodická příručka Bezpečně online byla zpracována Centrem inkluze o.p.s. v rámci projektu podpořeného 
MZ ČR a Městem Opava a je ke stažení na webových stránkách organizace 
(http://www.centruminkluze.cz/files/bezpecne_online.pdf).  
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 Kyberšikana – co je a není kyberšikana, hlavní rysy kyberšikany, typy kyberšikany, 
statistiky v ČR, kyberšikana a právo, jak předcházet kyberšikaně (preventivní opatření), 
řešení kyberšikany apod. V rámci této části byli rovněž peer aktivisti seznámeni 
s konkrétními případy a kazuistikami kyberšikany a s různými metodickými materiály, 
které lze při zpracovávání programů využít, včetně instruktážních videí apod. 

 Ukázka programů zaměřených na prevenci rizikových jevů chování spojených 
s užíváním internetu a online komunikací, seznámení s různorodými formami a 
metodami práce, ukázky aktivit a her apod. 

       1. den – večerní blok 

 Jak vytvořit program – struktura programu, metody a formy práce se třídou, cíle 
programu, rozdělení rolí, technicko - organizační podmínky, doporučení apod.)  

 Promítání filmů, beseda – promítání filmů zaměřených na problematiku internetu, 
kyberšikany či vzdělávání obecně. V nabídce byli např. tyto filmy:  Příběh Aarona 
Swarze, Kyberšikana, Summerhill). Peer aktivisti si mohli vybrat z nabízených filmů a 
po jejich zhlédnutí následovala beseda.  

       2. den – dopolední blok  

 Zpracovávání vlastních preventivních programů – v rámci této části programu začali 
skupiny peer aktivistů zpracovávat návrhy vlastních preventivních peer programů. 
Nejdříve si vytvořili myšlenkovou mapu k peer programu, na které shrnuly veškeré 
důležité aspekty, jenž by měl program zahrnovat a posléze začali zpracovávat program 
dle navržené struktury. Práce probíhala ve skupinách za mentorské podpory 
pracovníků Centra inkluze a peer aktivisti měli k dispozici tablety s připojením na 
internet, čili mohli čerpat také z internetových zdrojů. Po ukončení skupinové práce 
prezentovali peer aktivisti své výstupy ostatním. 

        2. den – odpolední blok 

 Ukončení setkání – shrnutí programu, dojednání další spolupráce, nastavení systému 
komunikace a sdílení informací (email, FB uzavřená skupina), zpětná vazba apod. 
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            Obr. 1. a 2. Výjezdní setkání peer aktivistů – seznamovací aktivity 

 

            

Obr. 2. a 3. Výjezdní setkání peer aktivistů – práce na návrzích vlastních peer programů 
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                     Obr. 5 – Výjezdní setkání peer aktivistů – myšlenková mapa k peer programu 

 

3. 3.  Obecná doporučení pro peer aktivisty 

Způsoby práce s kolektivem: 

Peer aktivistům jsme v rámci jejich přípravy představili několik zásad, které je dobré v rámci 
peer programu dodržovat. 

 Pravidla spolupráce 

Na počátku programu je vhodné se s přítomnými účastníky domluvit na základních pravidlech, 
které je potřeba dodržovat proto, abychom byli schopni zrealizovat program v připravené 
podobě, předat účastníkům všechny potřebné informace. 

 Pocit bezpeční a důvěry 

Pro získání si důvěry účastníků a navození bezpečné a přátelské atmosféry je vhodné být 
s účastníky v partnerském vztahu. Toto je v podstatě smysl peer programů, že díky věkové a 
sociální blízkosti jsou peer aktivisté navázat partnerský vztah s účastníky programu a získat si 
tak jejich pozornost. 

 Práce v kruhu 

Při realizaci preventivního programu se osvědčilo posadit se s účastníky do kruhu, což 
navozuje pocit rovnocennosti. Zároveň tak na sebe všichni vidí.  
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 Právo na názor a respekt k názorům druhých 

Při práci se třídou je potřeba mít na paměti, že každý má právo na svůj názor a žádný názor 
není špatný. Názory druhých bychom neměli hodnotit a nějak se proti nim vymezovat. 
Neposmíváme se  a druhé za jejich názor nekritizujeme. Je potřeba si názory druhých 
vyslechnout a poté sdělit svůj názor a důvody, proč takový názor zastáváte. Toto pravidlo je 
vhodné zdůraznit již na počátku programu. 

 Sdílení vlastních zkušeností 

Při realizaci peer programu se osvědčilo a účastnici programu velice dobře reagovali na sdílení 
osobních zkušeností peer aktivistů s daným tématem. Doporučujeme peer aktivistům hovořit 
o svých vlastních postojích k dané problematice a o tom, proč takové postoje máte. Pokud 
jsme sami zažili nějakou nepříjemnou zkušenost v online prostředí, je dobré o ni s ostatními 
mluvit. Samozřejmě je potřeba, aby měl peer aktivista svou negativní zkušenost již dostatečně 
zpracovanou, na což je dobré se zaměřit již v rámci výcviku peer aktivistů. 

 Zapojení peer aktivistů do aktivit programu 

Při realizaci dílčích aktivit programu, zejména pak při práci ve skupinách, je vhodné, aby se 
peer aktivisté aktivně zapojovali do plnění úkolů a v případě, že si účastníci nevím rady 
s plněním úkolu, povzbudit je prostřednictvím kladení návodných otázek. 

 Práce s příběhem 

Při realizaci preventivních programů doporučujeme pracovat s příběhy a konkrétními 
kazuistikami. Osobní příběh konkrétního jedince vzbuzuje u účastníků programu zájem a 
získáme si tedy jejich pozornost. Účastníky můžeme v rámci programu seznámit např. 
s příběhem nějaké oběti kyberšikany a poté společně s účastníky hledat způsoby, jak se dalo 
takové situaci předejít, co mohla oběť učinit za kroky, než-li se útoky agresora začaly stupňovat 
apod. Zde je vhodný prostor pro shrnutí zásad bezpečného internetu a způsobů řešení 
kyberšikany. 

 Prostor pro diskuzi 

Skvělým způsobem, jak zjistit postoje žáků k dané problematice a jak jejich postoje dále 
ovlivňovat a měnit, je vést diskuzi. Pro rozproudění diskuze je vhodné klást např. otázky jako: 
Co si o tom myslíte vy? Jaký je váš názor na…? Má ještě někdo nějaký jiný názor? Důležité je 
však mít na paměti, že ne každý je ochoten v danou chvíli svůj názor sdělit. Tuto skutečnost 
bychom měli respektovat a neměli bychom druhé nutit mluvit, když nechtějí. 

 Zásady mluveného projevu 

Při práci se skupinou: 1) mluvte přiměřeně hlasitě a zřetelně 

               2) udržujte s účastníky oční kontakt 
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            3) nepoužívejte odborné výrazy a příliš dlouhé věty 

            4) vyhýbejte se parazitním zvukům (např. hm) a slovům 

 Nemusím vědět vše 

Mějte také na paměti, že nemusíte vědět vše k danému tématu. To, že nejste schopni 
účastníkům zodpovědět nějaký dotaz tady a teď, není špatně. Vždy je dobré říci např.: V tuto 
chvíli nevím, ale mohu to zjistit. Není totiž důležité a ani možné vše vědět. Je však důležité 
vědět, kde se to dozvím. 

 To co říkám i dělám 

Při realizaci peer programu se stáváte pro druhé jakýmsi vzorem, a proto je dobré, aby vaše 
jednání/chování nebylo v rozporu s tím, co říkáte. Toto by mělo platit nejen v průběhu 
programu, ale i mimo něj, v běžných každodenních situacích. 

 

Navrhovaná struktura programu a další doporučení pro peer aktivisty: 

Program sestavujeme ve třech krocích: 

• Rozehřívačka 

• Tématické aktivity  

• Závěrečné kolečko 

Průběh tématické hry: 

• Motivování, vysvětlení zadání 

• Samostatná práce dětí 

• Vytěžení ze hry 

Co si při sestavování programu uvědomit: 

• Cíle programu 

• Rozdělení rolí v týmu 

• Technicko – organizační podmínky  

- pro koho je program určen 

- kde vzít informace 

- jaké aktivity zařadit 
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- jaké pomůcky budeme potřebovat 

- maximální počet žáků  

- je důležité, abyste měli k dispozici učebnu, kde můžete libovolně přemisťovat 
lavice a manipulovat se židlemi.  

- K tomuto účelu úplně postačí obyčejná třída, také budete potřebovat zastínění 
oken, pokud v programu budete využívat video.  

• Forma realizace 

• Časová dotace 

Další rady a zásady: 

• Dobře připravit audiovizuální i písemné materiály, nepodceňovat přípravu jednotlivých 
fází, operativně provádíme změny, podle potřeby a věku žáků. 

• Rozdělit žáky do pracovních skupin. Pokud se programu účastní celá třída, mělo by 
pracovní skupiny tvořit maximálně 7 žáků. Rozdělení může být náhodné (například 
losování), nebo lze rovnoměrné rozložení aktivnějších a pasivnějších žáků. 
Nezapomeňme, že v rámci preventivních programů a při skupinové práci se velmi často 
uplatňují i žáci, kteří se v běžné výuce méně projevují. 

• Způsoby komunikace. Domluvit si s žáky neverbální znamení (např. zvednutí ruky, 
mávnutí, zvukový signál), po kterém všichni přeruší práci a budou vnímat další výklad.  

• Hodnocení žáků. Pokud vznikne potřeba některé aktivity hodnotit, je nutné si dopředu 
stanovit přesná pravidla, od kterých se bude hodnocení odvíjet. 

• Vyplatí se nechat žákům více prostoru v rozhodování.  

 

3. 4. Realizace peer programů na školách 

Po ukončení výjezdního setkání následovalo ještě dolaďování preventivních programu peer 
aktivisty za mentorské podpory pracovníků Centra inkluze. Před samotnou realizací peer 
programů na školách a realizací besed pro rodiče, jsme uspořádali ještě jedno intervizní 
setkání, v rámci kterého si všichni mohli vyzkoušet své peer programy na nečisto. Toto setkání 
nebylo původně plánováno, ale vzhledem k tomu, že někteří peer aktivisté volali po možnosti 
vyzkoušet si programy a dílčí aktivity dopředu, jsme toto setkání uspořádali.  
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Obr. 6. a 7. – intervizní setkání peer aktivistů v Matičním domě v Opavě 

Poté již následovala samostatná práce peer aktivistů na školách. Každá skupina peer aktivistů 
zrealizovala na své škole minimálně 3 preventivní programy a také besedu pro rodiče. Před 
samotnou realizací programů měli peer aktivisti za úkol získat základní informace o třídních 
kolektivech, do kterých vstupují, což probíhalo formou individuálních konzultací s třídními 
učiteli daných tříd.  

Při realizaci peer programů byl vždy přítomen mentor z Centra inkluze, který byl k dispozici 
pro případ potřeby a hlavně byl po ukončení programu schopen podat peer aktivistům 
zpětnou vazbu k realizovanému programu.  

Peer aktivisti realizovali své programy zcela samostatně bez vstupů mentorů či pedagogů. Před 
zahájením programu se peer aktivisté domluvili na způsobu spolupráce s přítomnými 
pedagogy. Často se totiž stává, že přítomní pedagogové do programu vstupují a narušují tak 
jeho plynulý průběh. S mentorem byli peer aktivisté většinou domluveni tak, že on do 
programu vstoupí pouze v případě, že by třída nebo někteří jedinci výrazně narušovali program 
a peer aktivisté by nebyli schopni danou situaci vyřešit sami.   

V úvodu realizace peer programu byli peer aktivisti představeni žákům přítomným 
pedagogem. Poté již peer aktivisti zahájili svůj program, seznámili žáky s cíli programu, s jeho 
časovou dotací apod. Program byl většinou zahajován nějakou vstupní aktivitou, která měla 
za úkol vtáhnout žáky do tématu (např. brainstorming ke kyberšikaně). Dále již se preventivní 
peer programy značně lišily s ohledem na to, čemu se chtěli peer aktivisté v rámci programu 
více věnovat. Některé programy byly zaměřeny na sociální sítě, jiné na hoaxy apod. Peer 
aktivisté však měli dodržet základní navrženou strukturu programu a v závěru programu si 
vždy ponechali prostor na získání zpětné vazby od účastníků programů.  

Po ukončení programu proběhlo jeho společné vyhodnocení, kterého se účastnil mentor a 
pedagog, který se programu účastnil. Nejdříve byl ponechán prostor pro sebehodnocení peer 
aktivistů, poté program ohodnotil přítomný pedagog a nakonec mentor. V případě nějakých 
nedostatků byly navrženy změny a opatření, která peer aktivisti zapracovali do svých 
programů. Samozřejmě každý třídní kolektiv je jiný a každý na aktivity reaguje jinak. Je potřeba 
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s tím počítat, že v některé třídě se bude daná aktivita dělat velmi dobře (např. třída 
spolupracuje, je komunikativní), v jiné obtížně.  

        

Obr. 7 – peer program ZŠ Háj ve Slezsku               Obr. 8 – peer program ZŠ E. Beneše, Opava 

        

Obr. 9 a 10 – peer program ZŠ Šrámkova, Opava 

V závěrečné fázi projektu, kdy byly ukončeny preventivní peer programy a zrealizovány 
všechny besedy pro rodiče, proběhlo závěrečné intervizní setkání peer aktivistů, které bylo 
zaměřeno na společné sdílení zkušeností peer aktivistů a na celkové vyhodnocení aktivit a 
projektu. Před tímto setkání dostali rovněž peer aktivisté k vyplnění dotazníky zaměřené na 
sebehodnocení. K průběhu projektu se rovněž vyjadřovali školní metodici prevence, kteří 
rovněž vyplnili zpětnovazební dotazník.  

Při zahájení projektu jsme sdělili peer aktivistům, že budeme jejich práci průběžně hodnotit a 
že v závěru projektu odměníme ten nejlepší tým. Sdělili jsme jim rovněž, na co se v rámci 
hodnocení budeme zaměřovat. Výběr nejlepšího týmu byl ovšem velmi těžký. V dalším ročníku 
peer projektu již od vyhodnocování nejlepšího týmu ustoupíme a rozhodli jsme se, že raději 
uspořádáme závěrečné výjezdové (intervizní) setkání, které bude odměnou pro všechny a také 
motivací k jejich další práci. 
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Obr. 11 – závěrečné intervizní setkání, Matiční dům v Opavě 

 

3. 5. Možné problémy při realizaci peer programů a jejich možnosti řešení 

 Nespolupracující peer aktivista – v případě, že se jeden ze skupiny peer aktivistů 
nezapojuje aktivně do přípravy či realizace programů, či nějakým způsobem svou účastí 
program zlehčuje, je vhodné s ním ukončit spolupráci a najít za něj eventuálně 
náhradu. 

 „Nekončící“ diskuze při práci ve skupinách – v případě, že žáci i nadále pokračují 
v hovoru, i přestože práce ve skupinách byla peer aktivisty ukončena, doporučujeme 
použít nějaký pronikavý zvuk (zvonek, triangl), prostřednictvím kterého si opět získáme 
pozornost žáků. Pokud nás v další práci ruší pouze jednotlivec, může nám pomoci lehký 
dotyk. Vhodné je také se během programu pohybovat mezi žáky. Tím si rovněž 
získáváme pozornost žáků a navíc máme přehled o tom, co se ve skupinách děje. 

 Jednotlivec narušující průběh programu – pokud se ve třídě vyskytne nějaký jedinec, 
kterým různým způsobem narušuje program, doporučuje mu připomínat pravidla, na 
kterých jsme se v úvodu programu domluvili a pevně trvat na určitých hranicích 
jednání. Tím máme na mysli jasně se vymezit proti tomu, co dotyčný dělá, a sdělit mu 
své důvody (např. Matěji, nelíbí se mi, že nyní rušíš své spolužáky tím, že jim bereš 
pomůcky. Nemáme tak prostor se věnovat tématu, kvůli kterému jsme dnes za vámi 
přišli.). 

 Práce s chybou -  v rámci realizace peer programu se může stát, že některý peer 
aktivista nepochopí daný úkol/aktivitu tak, jak by měl. V tom případě mu v rámci 
závěrečného hodnocení programu dáme zpětnou vazbu. Je ovšem potřeba nejdříve 
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ocenit jeho snahu a poukázat na to, co proběhlo dobře, a až poté mu sdělit možnosti, 
jak lze daný úkol/aktivitu zrealizovat jinak, co ještě doplnit apod.  

 Udržení pozornosti žáků – pozornost žáků si lze získat a také si ji udržet díky vhodné 
volbě aktivit a jejich střídání.  

 

4. Kyberšikana a její prevence na základních školách  

4. 1. Kyberšikana a její hlavní rysy 

Kyberšikana se velice úzce spjata s klasickou šikanou a sdílí s ní základní rysy i projevy. 
Definovat však kyberšikanu je složité a to především z toho důvodu, že se jedná o nový 
fenomén, který se rychle a dynamicky vyvíjí.  

Jedna z často uváděných definic kyberšikany pochází od autorů M. Priceová a J. Dalgleish 
(2010): „Kyberšikana je kolektivní označení forem šikany prostřednictvím elektronických 
médií, jako je internet a mobilní telefony, které slouží k agresivnímu a záměrnému poškození 
uživatele těchto médií. Stejně jako tradiční šikana zahrnuje i kyberšikana opakované chování 
a nepoměr sil mezi agresorem a obětí.“ (A. Černá, 2013, s. 20)  

Jednu z obšírnějších definic nalezneme na stránkách Wikipedie: „Kyberšikana (též 
kybernetická šikana, počítačová šikana či cyberbullying) je druh šikany, který využívá 
elektronické prostředky, jako jsou mobilní telefony, e-maily, pagery, internet, blogy a 
podobně. Řada jejích projevů může spadat do oblasti kriminálních činů. Její nejobvyklejší 
projevy představuje zasílání obtěžujících, urážejících či útočných mailů a SMS, vytváření 
stránek a blogů dehonestujících ostatní, popřípadě může kyberšikana sloužit k posilování 
klasických forem šikany, nejčastěji prostřednictvím nahrání scény na mobilní telefon a jejího 
následného rozeslání známým dotyčného, popřípadě prostřednictvím vystavení na internetu.“ 
(Wikipedia; [cit. 2014-10-29]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyber%C5%A1ikana) 

„Kyberšikana jako podskupina šikany tedy spadá do sociálních deviací, stejně jako kriminalita, 
toxikomanie, prostituce apod. Tato diferenciace ale není neprolomitelní, neboť právě některé 
projevy kyberšikany mohou nabývat takové intenzity a podoby, že jsou trestněprávně 
postižitelné.“ (viz. Kapitola Kyberšikana a právo, J. Chromý, 2010, s. 41) 

4. 2. Typy kyberšikany 

Můžeme hovořit o dvou základních typech kyberšikany – přímé a nepřímé kyberšikaně.  

1) Přímá kyberšikana – zde patří například zasílání urážlivých či výhrůžných emailů, sms zpráv, 
uveřejňování ponižujících fotografií pomocí mms, krádeže a zneužití hesel, uveřejňování 
nepravdivých informací, rozesílání virů apod.  

2) Nepřímá kyberšikana (kyberšikana v zastoupení) – je mnohem závažnější, jelikož se na ní 
spolupachatelé často podílejí nevědomky. „O kyberšikanu v zastoupení se jedná tehdy, najde-
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li si agresor pro špinavou práci někoho jiného. Ten je pak většinu času nevědomým komplicem, 
protože neví, že je využíván k obtěžování jiných lidí.“ (Kyberšikana a její prevence, 2009, s. 18)  

4. 2. 1. Nejčastější projevy kyberšikanování  

• Kyberstalking - zasílání urážejících, útočných, zesměšňujících a zastrašujících či oběť 
dehonestujících emailů a sms zpráv, výhružné telefonáty, obtěžující chatování.  

• Vydávání se za někoho jiného a krádež hesla (např. vytvoření falešného profilu, ve 
kterém agresor vystupuje pod identitou oběti a záměrně ji tímto způsobem poškozuje).  

• Tvorba webů a blogů, které různými způsoby (verbálně, graficky, zvukově) oběť urážejí 
a ponižují.  

• Sexting – dobrovolné sdílení vlastních intimních materiálů (fotografií, videí) či jejich 
zneužití a šíření.  

• Flaming – neboli tzv. prudké hádky probíhající např. v rámci internetových diskuzí mezi 
dvěmi i více uživateli, přičemž záměrem agresora je oběť v rámci probíhající diskuze 
poškodit.  

• Vyloučení a ostrakizace (vyloučení oběti z nějaké online skupiny (např. facebookové 
skupiny, online hry apod.)  

• Happy slapping – jedná se o natáčení fyzických útoků na mobilní telefon a následné 
uveřejnění videa na internetu.  

4. 2. 2. Média šíření kyberšikany  

• Sociální sítě – významný fenomén dnešní doby, který nám umožňuje si vytvořit svůj 
vlastní profil, uveřejňovat na něm své soukromé fotografie, sdílet příspěvky 
(fotografie, videa), komunikovat s ostatními a sledovat, co ostatní dělají. Mezi známé 
sociální sítě patří Facebook, Twitter, Lidé, MySpace, Líbimseti.cz, Spolužáci.cz apod. 
Projevy kyberšikany se mohou týkat uveřejňování ponižujících fotografií, ubližujících či 
nepravdivých komentářů či zveřejňování osobních údajů.  

• Webové stránky – nejčastěji využívanou webovou stránkou, kterou lze využít ke 
kyberšikaně je YouTube, na které můžeme uveřejnit nahraná videa, která se velice 
rychle šíří.  

• Emaily – zasílání ubližujících zpráv, nabourání osobního účtu a rozesílání ubližujících 
zpráv okruhu vašich přátel apod.  

• Chaty - jedná se o místa v internetovém prostředí, prostřednictvím kterých se dá 
komunikovat v reálném čase (např. Skype). V tomto prostředí může dojít například k 
ostrakizaci, vyloučení nebo sextingu. Agresor se často vydává za nějakou jinou osobu a 
snaží se prostřednictvím chatu získat od oběti intimní informace.  

• Online interaktivní hry – hráčům online her (např. X-Box Live, MMORPG hry) je 
umožněno chatovat nebo komunikovat prostřednictvím webkamery. I zde často 
dochází k obtěžování, vyhrožování, vyloučení, vulgárním útokům.  
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• Blogy – neboli tzv. online deníky jsou v dnešní době často využívány mezi mladými 
lidmi. Ke kyberšikaně zde dochází například formou uveřejněním urážlivých a 
nepravdivých informací o oběti.  

• SMM/MMS – pomocí textových zpráv dochází často k zasílání ubližujících zpráv ze 
skrytého čísla apod.  

4. 2. 3. Specifika kyberšikany  

• Anonymita - kterou poskytuje virtuální realita, umožňuje stupňovat agresi a dovolit si 
to, co by si agresor vůči oběti přímo nedovolil. Agresor může zůstat po celou dobu 
šikanování oběti anonymní. Skrývá se za falešnou identitu, přezdívky, skrytá telefonní 
čísla apod.  

• Jednosměrná komunikace - znemožňující agresorovi vnímat reakci oběti. Agresor se 
tak nemusí chovat empaticky a nemá příležitost si uvědomit důsledky svého konání. 
Oběť nemůže bezprostředně reagovat.  

• Nezávislost na místě a čase - nezáleží na místě, kde k šikanování dochází, ani na době, 
kdy útok oběť zastihne. Útoky kyberagresora mohou oběť dostihnout kdykoliv a 
kdekoliv. Velmi rychle tak oběť ztrácí pocit bezpečí i tam, kde doposud byl zcela 
samozřejmý.  

• Proměněná role agresora i oběti - k šikanování pomocí komunikačních technologií není 
zapotřebí fyzické převahy agresora, ale technologická dovednost. Agresorem se může 
stát i jedinec, který by při klasické šikaně neuspěl. Rovněž obětí nemusí být jen 
outsideři.  Kyberšikana neprobíhá jenom mezi vrstevníky, ale i napříč generacemi, 
příslušníky různých sociálních skupin apod.  

• Rychlé šíření a nesnadná kontrola - kyberšikana probíhá dlouho skrytě, klasické znaky 
šikany u kyberšikany chybí, což ztěžuje kontrolu a umožňuje její rychlejší šíření.  

• Široké publikum - vzhledem k tomu, v jaké prostředí k šikanování dochází, je zaručeno 
velké publikum.  

4. 2. 4. Hlavní aktéři kyberšikany a typy kyberagresorů  

Hlavní aktéry kyberšikany tvoří, stejně jako tomu je u klasické šikany, agresoři, oběti a 
přihlížející. Šikana je však především skupinový fenomén a proto je důležité se vždy snažit na 
ni pohlížet v kontextu celého sociálního prostředí (sociální skupiny), nejen z pohledu agresora 
a oběti.  

Typy kyberagresorů  

Proto, abychom dokázali efektivně reagovat na kyberšikanu a volit vhodné postupy práce, je 
nutné znát motivy dětí a mládeže, kteří prostřednictvím internetu šikanují. Nejčastěji 
zmiňovaným důvodem pro kyberšikanu je odplata. „Oběti tradiční šikany mohou hledat 
způsob, jak se agresorovi z offline reality pomstít způsobem, který zajistí anonymitu, čímž 
znemožní další odplatu ze strany agresora (Hinduja, Patchin, 2009). Právě ve výzkumu Hinduji 
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a Patchina hned za odplatou následovala možnost, že si to oběť vlastně zasloužila, 
následovaná přesvědčením, že kyberšikana je pouhý žert, legrace.“ (A. Černá, 2013, s. 31).  

1) Outsideři – nejvýznamnější skupinu agresorů u kyberšikany (i tradiční šikany) tvoří děti a 
mládež s nižším sebevědomím, které trpí pocity nejistoty, osamělostí a mají snížené sociální 
dovednosti.  

2) Vůdci – ti bývají v kolektivu naopak uznáváni, často se jedná o jedince s vyšším 
sebevědomím i s vyššími sociálními dovednostmi, které jsou schopni využít k promyšlené 
manipulaci. Takoví jedinci využívají šikanu především k tomu, aby posílili svou pozici v 
kolektivu. Do této skupiny můžeme řadit i jedince, kteří chtějí, aby se o jejich činech vědělo, 
mluvilo. Snaží se o to vyvolat nějakou reakci.  

3) „Pomstychtivý andílek“ – tato skupina jedinců se za agresory mnohdy ani nepovažuje. 
Domnívají se, že chrání sebe či ostatní před jinými agresory. Mnozí z těch, které lze zařadit do 
této skupiny, byli sami obětí šikany. „Tito pomstychtivci pracují ve většině případů sami, ale 
mohou své aktivity a motivy sdílet se svými nejbližšími přáteli a těmi, které vnímají jako oběti 
nyní kyberšikanovaného agresora.“ (Kyberšikana a její prevence, 2009, s. 19). Tito jedinci 
potřebují vědět, že brát právo do svých rukou není správné řešení, že se tím situace ještě 
zhoršuje.  

4) „Sprosté holky“ – jedná se často o skupinovou agresi, přičemž agresory jsou často dívky, 
které se k takovému jednání uchylují z nudy. „Chtějí, aby ostatní věděli, kdo jsou zač a že právě 
ony oplývají silou šikanovat ostatní. Živnou půdou pro tuto kyberšikanu je touha po obdivu ve 
skupině nebo partě a samozřejmě také „ticho“ ostatních, kteří tomu přihlížejí a nechají to být.“ 
(Kyberšikana a její prevence, 2009, s. 20). 

              4. 3. Zásady bezpečného užívání internetu pro žáky 

Zajistit si 100% ochranu před kyberútoky nemůžeme, avšak můžeme svých chováním a 
jednáním na internetu výrazně snížit riziko, že se kyberšikanou osobně setkáme. Stačí 
dodržovat několik důležitých zásad:  

1. Nedávejte nikomu svou adresu ani telefonní číslo. Nikdy nevíte, kdo se skrývá za monitorem.  

2. Neposílejte nikomu, koho opravdu neznáte svou fotografii a už vůbec ne intimní.  

3. Udržujte svá hesla k e-mailu a jiným službám v tajnosti, nesdělujte je ani blízkému 
kamarádovi.  

4. Nikdy neodpovídejte na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.  

5. Nedomlouvejte si schůzku na internetu, aniž byste o tom řekli někomu jinému.  

6. Pokud narazíte na obrázek, video nebo e-mail, který vám šokuje, opusťte webovou stránku.  
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7. Svěřte se dospělému, pokud vás stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí. Oznamte také, 
pokud se vás někdo snaží zastrašit nebo vydírat.  

8. Nedejte šanci virům. Neotvírejte přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy. Buďte 
opatrní, viry nebo škodlivé programy mohou přijít i ze známé adresy.  

9. Nevěřte každé informaci, kterou na Internetu získáte, ani sami nerozesílejte neověřené 
poplašné zprávy.  

10. Když se s někým nechcete bavit, nebavte se s ním.  

11. Snažte se držet zásady: nečiň druhému to, co nechceš, aby on činil tobě.  

12. Než-li odešlete nějakou zprávu či vložíte na internet nějakou fotku, pečlivě zvažte, co a 
komu odesíláte.  

13. Seznamte se s riziky, která souvisí s online komunikací. 

              4. 4. Doporučení pro řešení kyberšikany pro žáky 

Ve chvíli, kdy již ke kyberšikaně dojde, by měli děti a mládež vědět, jaké kroky je vhodné učinit, 
aby mohli situaci efektivně řešit. Je vhodné dodržovat několik následujících kroků.  

1. Ukončete komunikaci s agresorem – pokud se dostanete do situace, kdy vás nějaká osoba 
začte šikanovat prostřednictvím internetu, snažte se ukončit s ní komunikaci. Agresor od vás 
očekává nějakou reakci, ať už je jakákoliv. Pokud však na jeho výzvy nebudete reagovat, je 
pravděpodobné, že ho svým jednáním odradíte od dalších útoků. Ukončit komunikaci je 
vhodné také z toho důvodu, že můžete získat čas vzniklou situaci řešit s někým dospělým.  

2. Využijte technická opatření a agresora blokujte – tím, že agresora zablokujete, zamezíte mu 
přístup na váš účet. Doporučuje se rovněž nahlásit agresora administrátorům stránek. Bohužel 
je však důležité si uvědomit, že agresor si může vytvořit svou novou virtuální identitu a 
definitivně ukončit jeho jednání se vám nemusí podařit.  

3. Svěřte se dospělému – pokud se setkáte s kyberšikanou, je dobré se s problémem svěřit 
nějaké dospělé osobě, které důvěřujete. Může se jednat o rodiče nebo učitele. Důležité je si 
uvědomit, že máte kolem sebe lidi, kterým na vás záleží a kteří vám pomohou vzniklou situaci 
řešit. Navíc dospělí lidé mají obecně s řešením různých problémů mnohem více zkušeností, a 
proto vám budou schopni lépe poradit, než vaši vrstevníci.  

4. Uchovejte si důkazy – o jakémkoli jednání spojeném s online obtěžováním je vhodné si 
uchovat důkazy pro případné další řešení celé situace (např. uložit email, zkopírovat 
konverzaci na chatu). Osoba, které se následně svěříte se vzniklou situací, tak ji bude schopna 
mnohem lépe zhodnotit a najít její optimální řešení.  
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5. Nebuďte lhostejní, pokud jste svědky kyberšikany – pokud se stanete svědky kyberšikany je 
důležité se snažit pomoci celou situaci řešit a snažit se zamezit dalším útokům agresora. Pasivní 
přístup je nežádoucí a stáváte se jím v podstatě spolupachatelem. Uvědomme si, že pomůžete 
nejen dané konkrétní osobě, která se stala obětí kyberšikany, ale i dalším potencionálním 
obětem agresora. 

 

5. Ukázky preventivních peer programů  

Preventivní peer program – ZŠ Háj ve Slezsku  

Zpracovaly: Anežka Lyková, Eliška Beránková, Valérie Žídková  

Anotace: Tento program má žáky seznámit s nebezpečím kyberšikany, riziky sociálních sítí a 
co dělat v případě napadení jich nebo někoho v jejich blízkém okolí. 

Cíle: Chtěli bychom žáky seznámit s pojmem kyberšikana, co dělat, kdyby se s ní setkali, jak na 
ni reagovat a jak se proti ní chránit. 

Cílová skupina: 4. – 6. tř 

Pomůcky: papíry, fixy, dataprojektor, zvuk, internet, počítač 

Úvod:  

Žáci si na samolepící papírky napíšou své jméno (přezdívku), kterým je budeme oslovovat, 
povyprávíme jim, o co v programu půjde. 

 

Aktivita č. 1: 

Brainstorming – s žáky budeme na tabuli sepisovat pojmy týkající se kyberšikany. 

Aktivita č. 2: 

S žáky budeme probírat jejich zkušenosti s kyberšikanou a co o ní vědí. Poté spustíme první 
část prezentace, ve které jim podáme vysvětlení, o co se přesně v kyberšikaně jedná, co je k ní 
nutné, typy kyberšikany apod. 

Aktivita č. 3: 

V této části si zahrajeme tématickou hru, na kterou později navážeme další částí. Tato 
tématická hra se jmenuje puntíky. Spočívá v tom, že každému nalepíme na čelo různě barevný 
puntík. Jejich úkolem je bez mluvení se seskupit do skupinek podle barev. Jeden puntík ale 
zůstane sám a právě na to navážeme. 

Aktivita č. 4: 
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V této části si pustíme druhou část prezentace. Ta se bude různit. Žákům 4. tř. povyprávíme o 
hoaxech a flamingu, žákům 5. tř. o případu Aleny a žákům 6. tř. příběh Amandy Todd, ale bez 
videa. Poté jim pustíme Facebook vs. Realita. 

Aktivita č. 5: 

Nakonec si promluvíme o tom, co se žáci dozvěděli, uvedeme desatero bezpečného internetu. 
Také si řekneme důležitá čísla (policie, linka bezpečí). 

Závěr:  

Na závěr uděláme zpětnou vazbu – tj. jak se jim program líbil, jestli se dozvěděli něco nového 
a jak na ně celý program působil.  

 

Preventivní peer program program - ZŠ Mařádkova, Opava 

Zpracovaly: Anna Lidmilová, Hana Rybová, Barbora Hálková 

Anotace: Program je zaměřeny na seznámení žáků s problematikou kyberšikany, s různými 
konkrétními případy kyberšikany, s tím, jak jde kyberšikaně předcházet a s postupem řešení 
kyberšikany. 

Cíle: V rámci programu chceme žákům sdělit, co je a není kyberšikana, jak ji rozpoznat, jak ji 
předcházet a řešit. 

Cílová skupina: 5. – 6. třída 

Pomůcky: papíry, fixy, dataprojektor, zvuk, internet, počítač 

Program: 

1. Seznámení s námi a s projektem (co jsou sociální sítě, k čemu jsou, atd.) 

2. Seznámení s dětmi (Budeme sedět v kruhu, Např.: jmenuji se Klára a vedle mě sedí 
Tomáš,.....) 

3. Vítr fouká (vždy řekneme jednu síť) 

4. Rozdělíme děti do skupin po 3-4 a budou dělat myšlenkovou mapu. Každá skupina dostane 
jiné téma a po ukončení práce ve skupinách proběhne prezentace výstupů a ostatní mohou 
danou myšlenkovou mapu vždy ještě doplnit. Možná témata: internet, sociální sítě, 
kyberšikana, hoax apod. 

5. Filmy (facebook vs. reality) 

6. Scénka (Na interaktivní tabuli by jsme rozjeli chat, jedna by byla na noťasu a druhá na 
tabletu, a vždycky by jsme se dětí ptali, co by odepsali, pokud by vůbec odpověděli, a buď se 
budeme řídit tím, co nám poradí nebo zkusíme to, co budeme mít ve scénářích, které 
sepíšeme) 
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7. Řešení situace (Na lístečku by měli situaci a ti starší by sami vymysleli jak se zachovat. Těm  
mladším bychom to dali na dalších papírcích a přiřazovali by to)  

8. Prezentace na téma kyberšikana (upravená, bude to shrnutí)  

9. Desatero bezpečného internetu 

10. Dáme jim lístečky, na kterých budou telefonní čísla a odkazy, na které je možné se obrátit 
v případě řešení kyberšikany.  

 

Preventivní peer program – ZŠ Hradec nad Moravicí 

Zpracovaly: Denisa Habelková, Kateřina Jarošová, Zuzana Kušnírová 

Cílová skupina: 5. a 6. třída 

Potřebné pomůcky:  papíry A4, fixy, propisky, lepící papírky aspoň tři barvy, papír většího 
formátu na nakreslení stromu, počítač s dataprojektorem 

Prostorové požadavky: jedna větší třída 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Úvod: 

Na začátku si každý žák udělá během 3 minut jmenovku z poskytnutého kusu papíru, na ni 
napíše svou přezdívku či jméno, zkrátka to jak chce, abychom ho celou dobu oslovovaly.  

1. činnost: 

Hra 'Najdi svou barvu' 

Žákům bude nalepen na čelo lepící papírek, na nemž bude určitá barva. Poté se musí bez 
pomoci slov najít a seřadit tak, aby byli u sebe lidé, kteří mají na čele stejnou barvu. Jeden z 
celé třídy dostane barvu, kterou nemá nikdo jiný. Na konci hry se zeptáme na jeho pocity při 
hře, jaké bylo vidět, jak se ostatní dávají dohromady a on nikoho nemá.  

2. činnost: 

V této části hodiny seznámíme žáky o obsahu hodiny. Seznámíme je se základy kyberšikany, 
můžeme se ptát, jestli oni samí vědí, o co jde. Vysvětlíme jim také rizika nebezpečného 
zacházení s internetem, jak tomu všemu předcházet, jak se projevuje a hlavně jak 
kyberšikanu řešit. Zmíníme se taky o druzích šikany.  

3. činnost: 

Pustíme video (odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=NhwhnbE3ezg)  

Jde pouze o to, aby se žáci ještě více sblížili s tématem. Proto nebudeme video nijak 
stopovat, ani o něm v polovině diskutovat. Cílem je doplnit mluvený text z 2. činnosti. 
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4. činnost:   

Doplňování příběhů. 

Promítneme video případu a v určité části video stopneme. Začneme s žáky konzultovat, jak 
si myslí, že bude příběh pokračovat a jak by se oni sami chovali v dalších krocích.  

1.video - 
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3
DO79-0FUeYrk&h=wAQEXyCOm&s=1 

5. činnost: 

Zeptáme se žáků na jejich vlastní zkušenosti se šikanou a kyberšikanou, jak ji řešili. Zeptáme 
se na pár otázek: 

1) Svěřili byste se někomu v případě, že by po vás někdo chtěl intimní fotky nebo schůzku? 

2) Na kterých sociálních sítích se nejvíce pohybujete? 

3) Poznáte lehce, že se na facebooku jedná o fake profil nebo vám to dělá problém? (V 
případě potřeby jim řekneme, jak tomuto předejít. Fake profily mívají zpravidla málo přátel, 
buď málo podezřelých fotek nebo více fotek s žádnými lajky nebo komentáři, dále málo 
příspěvků na zdi.) 

6. činnost: 

Tato činnost je věnována dotazům týkajících se kyberšikany a všecko okolo. Žáci se mohou 
na cokoli zeptat a my se pokusíme co nejdostatečněji odpovědět. 

7. činnost: 

Strom anonymity. 

Každý žák dostane dva lepící papírky rozdílné barvy a napíše na jeden klady sociálních sítí a 
celkově internetu, na druhý zápory, poté každý papírek přilepí na nakreslený strom. Výsledek 
si mohou kdekoli po třídě vyvěsit.  

8. činnost: 

Na konec bychom si zahráli hru Baterky, abychom trochu uvolnili atmosféru. Princip je v tom, 
že si každý nakreslí na kus papíru baterku a kolíčkem si ho připne na kapuci popřípadě tričko. 
Poté si navzájem všichni napíšou do baterek něco hezkého, pozitivního, co si o druhém myslí, 
jaký je a proč jej mají rádi.  

 

6. Závěr 

Díky realizaci projektu Žij online, bezpečně! jsme měli možnost si ověřit, jak fungují peer 
programy, a zda-li jsou v oblasti primární prevence efektivní. Z našich vlastních zkušeností a 
také ze zpětné vazby ze zapojených škol vyplývá, že peer programy jsou vhodným způsobem, 
jak působit na žáky v oblasti prevence rizikových jevů chování. Školní metodička prevence ze 
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ZŠ Hradec na Moravicí Mgr. M. Mazurová zhodnotila peer programy takto: „Peer program je 
výbornou alternativou, jak předat dětem potřebné informace (v tomto případě o kyberšikaně), 
aniž by měly pocit, že je někdo „poučuje“ či vyučuje. Od svých vrstevníků přijmou vzory chování 
daleko lépe a snadněji.“ 

My jsme velice rádi, že jsem tento projekt mohli realizovat, a věříme, že v dalších letech 
budeme naši práci s peer aktivisty dále rozvíjet a podporovat školy v tom, aby peer programy 
ve svých školách využívali. Peer programy jsou totiž nejen smysluplné pro žáky, účastníky 
preventivních programů, ale také pro samotné peer aktivisty, kteří tak získají skvělou možnost 
pracovat na svém projektu, naučí se zodpovědnosti, práci v týmu a v neposlední řadě si rovněž 
vyzkoušejí, jaké je to pracovat se skupinou a jaké je to „učit“.  
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   bezpečnějšího internetu na téma online bezpečnosti 

• www.horkalinka.cz - Horká linka provozovaná Národním centrem bezpečnějšího internetu, 

   intervenční centrum pro boj s kyberkriminalitou. Pomáhá rovněž obětem kyberšikany s 

  odstraňováním šikanujícího obsahu. 

• www.pomoconline.cz – pomáhající linka pro řešení krizí spojených s elektronickým násilím 

   provozované Národním centrem bezpečnějšího internetu a Sdružením Linka bezpečí 

• www.sikana.org - Občanské sdružení Společenství proti šikaně 

• www.nebudobet.cz – stránky projektu Nebuď oběť! 

• www.e-bezpeci.cz – webové stránky projektu E-bezpečí 

• Střediska výchovné péče – přímá pomoc při řešení kyberšikany 

• http://aplikace.policie.cz/hotline/ - Policejní horká linka pro hlášení kyberkriminality 

• http://www.nasedite.cz/cs/projekty/internet_hotline - Horká linka Nadace Naše dítě 
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