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Hlavní myšlenka
Sociální média, kyberprostor jako moderní komunikační platformy jsou odrazem naší společnos-
ti. Je potřeba se naučit tento prostor využívat tak, abychom chránili sebe a neubližovali druhým.

Anotace
Program je zaměřen na bezpečné chování v prostředí kyberprostoru. Věnuje se nejenom bez-
pečí uživatele, ale upozorňuje též na dnes velmi rozšířený fenomén kyberšikany a kyberútoků. 
Média mohou být místem, kde se ubližuje jiným. Kriticky a demokraticky smýšlející občan by měl 
být schopen využívat média takovým způsobem, aby neškodil jiným lidem. Program vede žáky 
k citlivosti vůči projevům kyberšikany, aby byli schopni ji rozeznat a zamezit jí.

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět

• Bude schopen vlastními slovy popsat specifické znaky kyberšikany. 

• Bude vědět, jak lze kyberšikanu řešit a bude znát místa, na které je možné se obrátit  
v případě potřeby.

Co žák v lekci prožije/co si uvědomí

• Prožije, jak na něj působí výhružná SMS, a získá příležitost tuto skutečnost reflektovat. 

• Prožije, že na každém aktérovi záleží, jak příběh dopadne.

K jakému jednání lekce zve/vede

• Vede ke korektnímu jednání v prostoru médií a k jejich využití v původním slova smyslu, 
tedy jako prostředku propojení lidí.
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• papíry a tužky pro každého žáka

• PL Výhružná SMS  
(pro každého žáka, 3 na listu)

• PL Otázky k videu  
(1× do skupiny, 2 na listu)

• možnost – kartičky s kontakty na odborná 
pracoviště, kam se žáci mohou obrátit  
(pro každého žáka)

Pomůcky 

• dataprojektor a ozvučení

• prezentace

• video

• samolepky na jména, fixy

Vysvětlení piktogramů

Doplňující 
informace

Hlavní myšlenka

Další zdroje

Anotace

Cíl

Pomůcky

Práce ve trojicích

Práce v kruhu

Uspořádání třídy 
do písmene U

Skupinová práce

Práce ve dvojici

Společná práce

Samostatná práce

Volný pohyb 
po třídě

Práce třídy 
kolem stolů

Prezentace

Čas/Minutáž

Pracovní list

Video
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Postup a metody

Rozhovor

Na začátku se představte, popř. představte organizaci, kterou reprezentujete, a téma, o kterém 
budete hovořit. 

Domluvte si také pravidla, jak se budete s žáky oslovovat, a pravidla spolupráce v průběhu lekce.

Veďte s žáky rozhovor:

• Jaká znáte média?

Metodická poznámka 
Žáci zpravidla jmenují tisk, televizi, rozhlas, internet, knihy aj.

• Za jakým účelem média vznikla? 

Metodická poznámka 
Žáci zpravidla odpovídají: k předávání informací, k rychlejší komunikaci, ke komunikaci 
na větší vzdálenosti, k oslovení většího počtu lidí najednou aj.

Do tématu můžete dále žáky uvést následujícími slovy: 
Komenský říká, že člověk je jedinečná bytost, která dokáže věci kolem sebe využít k dobrému, ale také 
zneužít. Jazyk a média mají sloužit k dorozumění, k dobrým vztahům mezi lidmi, k rozvoji společnos-
ti. I za časů Komenského ale lidé tento nástroj nejen využívali, ale také zneužívali: V Obecné poradě 
o nápravě věcí lidských cituje biblický text: „Někdo tlachá, jako by probodával mečem.“

Jazyk, a tedy i média, se dají zneužít různým způsobem: k pomluvám, šíření strachu nebo lží, 
ponižování či manipulaci.

V dnešní době tomu není jinak, pouze máme moderní prostředky, jak média využít i zneužít. 
Dnešní lekce se zaměří na téma kyberšikany, tedy na jeden ze způsobů, jak lidé mohou skrze 
média ubližovat druhým.

2.1 Útočná SMS (13 min)
Učení v životních situacích

Promítněte útočnou SMS. Žákům rozdejte PL Výhružná SMS. Poté 
co SMS uvidí na plátně, vyzvěte je, aby si zkusili představit, že by 
takováto zpráva přišla jim. Pak si každý sám za sebe zapíše odpo-
vědi na otázky v PL:

Přijde vám SMS:

1. Co to ve vás vyvolá?

2. Kdo to posílá?

3. Co s tím?

Následně žáci čtou, co si k jednotlivým bodům zapsali.  
(Probírejte vždy jednotlivé body – kdo má zapsané jaké emoce? atd.)

Seznámení, 
úvodní motivace

7 min

1

Útočná SMS

13 min

2

6.

2

Pracovní listy Média užitá a zneužitá8. – 9. ročník

Výhružná SMS

Podívej se na SMS a zkus si představit, že by takováto zpráva přišla do tvého mobilu. Napiš si: 

1. Jaké emoce to v tobě vyvolává? 
 

2. Kdo myslíš, že ti to posílá? 
 

3. Co bys s tím dělal(a)? Jak bys reagoval(a)? 
 

Výhružná SMS

Podívej se na SMS a zkus si představit, že by takováto zpráva přišla do tvého mobilu. Napiš si: 

1. Jaké emoce to v tobě vyvolává? 
 

2. Kdo myslíš, že ti to posílá? 
 

3. Co bys s tím dělal(a)? Jak bys reagoval(a)? 
 

Výhružná SMS

Podívej se na SMS a zkus si představit, že by takováto zpráva přišla do tvého mobilu. Napiš si: 

1. Jaké emoce to v tobě vyvolává? 
 

2. Kdo myslíš, že ti to posílá? 
 

3. Co bys s tím dělal(a)? Jak bys reagoval(a)? 
 

Výhružná SMS
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3.1 Jak si neubližovat mobilem (5 min)
Práce s videem

Vyzvěte žáky, aby pozorně sledovali krátké video a všímali si i detailů.  
Pusťte video Jak si neubližovat mobilem.

3.2 Fotka v mobilu  
– co lze vyčíst z příběhu (10 min)
 
Skupinová diskuse

 
Rozdělte třídu do skupin (nejlépe po 4–5 žácích; pokud sedí  
ve dvojicích v lavicích, otočí se k sobě). Do skupiny rozdejte jeden  
PL Otázky k videu a odpovědi na základě skupinové diskuse.  

Metodická poznámka 
Pokud třída není zvyklá pracovat ve 
skupinách, je vhodné zadat podmínky 
práce ve skupině: všichni se na činnosti 
aktivně podílejí, skupina si zvolí zapisovatele 
a mluvčího, mluví tak, aby nerušila ostatní 
skupiny.

3.3 Fotka v mobilu – co si o tom myslíme (10 min)
Prezentace skupinové práce, diskuse

Mluvčí jednotlivých skupin prezentují skupinovou práci. Komentujte a řiďte diskusi.

25 min

Jak si 
neubližovat 

mobilem

3

3

Pracovní listy Média užitá a zneužitá8. – 9. ročník

Otázky k videu
skupinová práce 

 
Najděte ve skupině odpovědi na otázky:

• Kdo byl oběť a proč?  

• Kdo byl pachatel a proč?  

• Co udělala oběť špatně?  

• Jak se cítila oběť?  

• Jak reagovalo okolí?

 

Otázky k videu
skupinová práce 

 
Najděte ve skupině odpovědi na otázky:

• Kdo byl oběť a proč?  

• Kdo byl pachatel a proč?  

• Co udělala oběť špatně?  

• Jak se cítila oběť?  

• Jak reagovalo okolí?

 

Otázky k videu
skupinová práce 

 
Najděte ve skupině odpovědi na otázky:

• Kdo byl oběť a proč?  

• Kdo byl pachatel a proč?  

• Co udělala oběť špatně?  

• Jak se cítila oběť?  

• Jak reagovalo okolí?

 

Otázky k videu
skupinová práce 

 
Najděte ve skupině odpovědi na otázky:

• Kdo byl oběť a proč?  

• Kdo byl pachatel a proč?  

• Co udělala oběť špatně?  

• Jak se cítila oběť?  

• Jak reagovalo okolí?

 

Výhružná SMS

7.

3:38
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4.1 Kyberšikana – kdo, co, jak a proč? (10 min)
Přednáška a rozhovor

Pomocí prezentace vysvětlete, jaké hlavní formy kyberšikany existují.
Kyberšikana –

kdo, co,
jak a proč?

23 min

4

7.

9.

11.

13.

15.

8.

10.

12.

14.
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K výkladu připojte právní rámec problematiky: 
nebezpečí překročení zákona, právní odpověd-
nost a možné důsledky kriminálního jednání  
(s ohledem na věk). 

Pomocí prezentace a/nebo vyprávění seznamte 
žáky s některými kauzami kyberšikany.

Po představení příběhů v prezentaci položte žákům otázku:

• Proč si myslíte, že jsou zde uvedeny pouze dívky?

Metodická poznámka 
Výkumy ukazují (např. childnet.com – viz Další informace), že oběťmi kyberútoků bývají 
2× častěji dívky než chlapci.

Varianta 1 
Místo kteréhokoli případu uvedeného v prezentaci můžete zmínit nějaký aktuální případ, 
popř. můžete zadat skupině žáků, aby takový případ vyhledali na internetu (např. na webu 
kybersikana.eu – viz Další zdroje) a seznámili s ním skupinu.

Varianta 2 
Můžete uvést i dva příklady, které zažil autor metodiky během svých přednášek na toto téma 
na 2. stupni ZŠ: 

Na jedné ZŠ nedaleko Prahy jsem řešil případ, kdy si jeden žák z 6. třídy natočil svého spolužá-
ka, který byl zkoušený u tabule a nic neuměl. Učitel ve videu dává zkoušnému chlapci najevo, 
že je hloupý. První chlapec to natočil, sestříhal a zveřejnil na Youtube s popiskem „Debil z 6. B“. 
Během několika dnů video zhlédla celá škola (a stovky dalších). Chlapce z videa potkávali 
na chodbách a vysmívali se mu: „Ty seš ten debil z 6. B, viď?“

V 7. třídě v jiné škole za mnou během přestávky při mé přednášce přišel jeden kluk a ukazoval 
mi v mobilu: „Podívejte, co si spolužáci založili na Facebooku.“ Chlapec se jmenoval Novák 
a na FB byla skupina Antinovák. A tak odporné věci, jaké mu tam spolužáci psali, by se mu 
do očí určitě říct neodvážili.

16.

17.

http://www.kybersikana.eu/2011/01/nejznamejsi-pripady-kybersikany.html
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4.2 Specifika kyberšikany (8 min)
Brainstorming

Vyzvěte žáky, aby společně hledali a zapisovali odpovědi na následující otázku:

• Čím je specifická kyberšikana oproti jiným (třeba fyzickým) způsobům ubližování?

Metodická poznámka 
Žáci většinou jmenují některé znaky ze seznamu uvedeného níže. V brainstormingu je možné 
pomocí otázek podpořit vyvození více oblastí, ale není zde nutné vyjmenovat kompletní 
seznam znaků. Důležitější je samotná myšlenková aktivita žáků.

V čem se liší kyberšikana od šikany:

• Agresor bývá anonymní a většina obětí kyberšikany se nikdy nedozví, kdo je šikanoval. Díky 
anonymitě si agresor často dovolí to, co by si tváří v tvář nedovolil.

• Agresorem nemusí být fyzicky silní lidé, stačí, že ovládají informační technologie. 

• Ačkoliv obětí útoků bývá většinou outsider, není to takovým pravidlem jako u běžné šikany. 
Navíc si agresor může oběť vybrat i náhodně. 

• Zatímco běžná šikana se většinou odehrává ve škole, cestou domů apod. – agresor a oběť se 
tedy fyzicky setkají –, při kyberšikaně může agresor oběť kontaktovat kdykoliv, 24 hodin den-
ně, 7 dní v týdnu. Navíc se divákem kyberšikany může díky internetu stát kdokoliv na světě. 

4.3 Jak se bránit kyberšikaně (5 min)
Přednáška 

Pomocí dalších slidů v prezentaci představte 
žákům, jak je možné se případné kyberšikaně 
bránit. 

Metodická poznámka 
V tomto bodě přednášky je vhodné, aby žáci 
dostali prostor si na vlastních telefonech 
vyzkoušet, jak se dělá screenshot. Je potřeba 
se předem domluvit s vyučujícím, aby 
nedošlo k porušení školních pravidel.

V závěru lekce si také mohou žáci opsat či vyfo-
tit do telefonu kontaktní adresy na poradenská 
pracoviště. 

30.

27.
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5.1 Přehrajme si jiný konec videa (12 min)
Dramatizace 

Vyberte 4–5 dobrovolníků, kteří se pokusí zahrát scénku z videa Jak si neubližovat mobilem 
a přitom vymyslí a zahrají, jak by to mohlo dopadnout lépe. Co by kdo mohl udělat jinak? Jak by to 
mohlo skončit pozitivně? Ostatní žáci potom mohou scénku komentovat a přinášet svoje návrhy; 
další dobrovolníci pak mohou přehrát to, co spolužáci navrhli. 

5.2 Pozitivní zpráva (5 min)
Práce s textem

Varianta 1 
Vyzvěte žáky, aby se zamysleli nad tím, komu by mohli poslat nějakou hezkou či pozitivní 
zprávu nebo obrázek. Nejprve si svůj návrh zapíší na papír (varianta: rovnou někomu pošlou 
sms, zprávu přes Instagram).

Varianta 2 
V úvodu lekce rozdejte žákům papíry s obrázkem mobilu, kam každý do políčka „od“ napíše 
čitelně svoje jméno. Papíry vyberte a v této části lekce je rozdejte tak, aby nikdo nedostal papír 
se svým jménem (měl tedy papír se jménem nějakého spolužáka). Žáci nyní mají možnost 
napsat pozitivní zprávu konkrétnímu spolužákovi, kterému ji pak předají. Zdůrazněte, 
že zpráva má být pozitivní. Tuto variantu lze použít pouze ve třídě, kde se nevyskytuje šikana 
nebo jiné vztahové problémy.

6.1 Kam se obrátit pro pomoc?
Přednáška

Pomocí prezentace seznamte žáky s kontakty 
na odborná pracoviště (Linka bezpečí, Nenech 
to být, Safe internet, E-Bezpečí atd.), na která se 
mohou v případě potřeby obrátit. Vyzvěte žáky, 
aby si kontakty zapsali (popř. jim můžete rozdat 
kartičky s kontakty nebo si žáci mohou tento 
slide vyfotit telefony), a vysvěte jim fungování 
těchto pracovišť (můžete ukázat on-line na tabuli). Shrňte základní fakta, která z lekce vyplynula. 
Připomeňte základní pravidlo: nedělej druhým to, co nechceš, aby někdo dělal tobě. 

6.2 Reflexe
Grafický organizér

Na závěr vyzvěte žáky, aby si na papír nakreslili 
flešku a do ní zapsali odpověď na následující 
otázku:

• Co bych si chtěl/a pro sebe z dnešní lekce 
uložit?

Zapište si minimálně tři témata, myšlenky či informace, které pro vás byly podstatné.

Jde to 
i jinak

17 min

5

Reflexe 
a závěr

7 min

6

31.

32.
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