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Abstrakt 

Autor se ve své bakalářské práci zabývá fenoménem 

kyberstalkingu a jeho vlivem na sociální život mladých lidí v 

období adolescence. 

V první části autor charakterizuje vývojové etapy lidského života 

od narození až po stáří, s důrazem na specifické rysy, citlivost a 

celkový význam adolescentní fáze. Dále objasňuje nejdůležitější 

pojmy, spojené s moderními komunikačními technologiemi. Jeho 

hlavní pozornost se soustřeďuje na možnosti zneužití komunikace 

v kyberprostoru k páchání trestné činnosti na dospívajících 

mladých lidech. Ve své hlavní části práce se práce zabývá 

kyberstalkingem, jeho formami, pachateli a oběťmi. V závěru 

svého textu autor představuje a interpretuje vlastní empirické 

šetření, které 
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Cíl práce 

Hlavním cílem této bakalářské práce je 

zjistit jaký má kybyrstalking vliv na 

sociální život v období adolescence. 

Dílčím cílem praktické části je zjistit, 

jaké mají responddenti zkušenosti 

s kyberšikanou, konkrétně 

s kyberstalkingem, dále jejich 

informovanost, jak se proti tomuto 

fenoménu bránit a co dělat v případě 

ohrožení ze stran útočníků. 

Abstract 

In this bachelor's thesis, the author deals with the phenomenon of 

cyberstalking and its influence on the social life of young people during 

adolescence. 

In the first part, the author characterizes the developmental stages of 

human life from birth to old age, with emphasis on specific features, 

sensitivity and overall significance of the adolescent phase. It also 

clarifies the most important terms associated with modern 

communication technologies. It mainly focuses on the possibility of 

misuse of communication in cyberspace to commit juvenile delinquency. 

In its main part of the work deals with cyberstalking, its forms, 

perpetrators and victims. At the end of this text, the author presents and 

interprets his own empirical research, which he conducted on the topic 

of adolescents' behaviour on the Internet, cyberstalking and its 

manifestations. 

 
Jak byste reagovali, v případě 

setkání s kyberstalkingem? 

 

Metody výzkumu byli řešeny pomocí 
dotazníkového šetření 

Doporučení pro další zkoumání 

Studiích o dané problematice kyberšikany je 

mnoho, díky rychlosti vývoje nových technologií 

s kterými se pojí i riziko jejich zneužití je důležité 

tyto studie stále obnovovat.  


