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• Hypotéza č. 1 byla potvrzena  

• Hypotéza č. 2  byla potvrzena  

• Hypotéza č. 3 nebyla potvrzena 

• 93 % žáků má poměrně nízké vědomosti o rizicích pohybu 

na sociálních sítích  

• Boj proti kyberšikaně bude úspěšný za předpokladu, že se 

budou dlouhodobě podporovat aktivity směřující k vyšší 

informovanosti všech uživatelů sociálních sítí a další možnosti 

prevence.   
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• zjistit, zda a v jaké míře se na sledované 

střední škole vyskytují projevy  

kyberšikany 

• zjistit, jaké jsou nejčastější formy 

kyberšikany a frekvence jejího výskytu 

• zjistit postojové orientace žáků a učitelů k 

dané problematice a možnosti prevence 

dané školy 

Vlivem neustálého vývoje nových možností se 

ICT mohou stát vedle zřejmých předností           

i určitou hrozbou pro jejich uživatele, 

především pro mladší generaci, jež je 

technologiemi obklopena.  
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 V době 21. století je většina obyvatel 

planety ovlivněna moderními informačními 

a komunikačními technologiemi (ICT).  

• 141 respondentů - žáci SOŠ ve věku 15 - 22 let 

• z toho 118 validních  

• 17 položek uzavřeného a polouzavřeného typu 

• anonymní  

Hypotézy 
 

 

• Hypotéza č. 1: Většina dotazovaných žáků má 

zkušenosti s kyberšikanou 

• Hypotéza č. 2: Většina dotazovaných žáků by 

pomohla šikanovanému spolužákovi 

• Hypotéza č. 3: Většina dotazovaných žáků zná 

metody prevence kyberšikany 

• Co si představujete pod pojmem kyberšikana? 

•  K jakému účelu nejčastěji využíváte internet?  

Výsledky • Jako oběť kyberšikany bych se svěřil/a? 
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