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Téma

Kyberprostor vs. kyberšikana

Nejčastěji využívanými elektronickými prostředky v kyberprosto-
ru jsou mobilní telefony, videoportály, e-maily, chaty, instant
messaging, blogy, webové stránky, sociální sítě aj. Jedním
z hlavních projevů zneužívání těchto prostředků je kyberne-
tická šikana (kyberšikana). Málokteré sociálněpatologické
chování se šíří s takovou rychlostí a je tak variabilní.
Aspekty, které napomáhají zneužití kyberprostoru
Anonymita útočníka. Je sice jen zdánlivá, ale vzbuzuje
v něm pocit, že je nepostižitelný. Jeho totožnost lze na zákla-
dě datových stop („kyberotisků“) ve většině případů odhalit,
bývá to však velmi obtížné.
Lehce dostupné nástroje. Především mobilní telefony a in-
ternet jsou velmi rozšířené a lehce dostupné. Velké množství
je jich vzájemně propojeno a samotné nástroje vznikají rych-
leji než nepsaná pravidla jejich využívání. 
Riskantní chování lidí ve virtuálním světě. Chovají se v něm
většinou méně opatrně než v reálném životě, v němž jsou
vychováváni k opatrnosti, kdežto informovanost o virtuál-
ním nebezpečí je minimální. Mezi jednoznačně rizikové
chování patří sdílení osobních údajů, fotografií a video-
záznamů. Uživatelé často ani netuší, co všechno správci služ-
by umožnili.
Velké množství diváků a sekundárních útočníků. Použí-
vání ICT je pro mnohé nezbytnou součástí života. Útočníku
stačí, když citlivé zprávy nebo nahrávky publikuje na in-
ternetu. O jejich šíření se pak postarají ostatní, kteří pak
sehrávají jednak roli diváků, ale také sekundárních útočníků,
podílejících se na zvyšování intenzity útoku na oběť. 
Nedostatečná prevence. S novými technologiemi se seznamu-
jí rychleji děti než dospělí, což pak ztěžuje jejich pozici
v oblasti výchovy a prevence chování v kyberprostoru. 
Posun společenských hranic.Výrazný posun k větší lhostej-
nosti, otevřenosti v sexualitě, k toleranci, násilí a agresi; i pro-
to je stanovení etických norem chování v kyberprostoru velmi
obtížné, stejně jako jejich dodržování.

Specifické projevy kyberútoků 

Cyberbullying (kyberšikana) 
Zneužívání ICT k poškození oběti způsobující psychickou
újmu. Nejobvyklejší projevy – obtěžující, urážející či útočné
emaily a sms, stránky a blogy ponižující jednotlivce či
skupinu. Může sloužit k posilování klasických forem šikany,
nejčastěji nahráním scény na mobilní telefon a jejího rozeslání
známým dotyčného, popřípadě vystavení na internetu.
Flaming (provokování)
Online útoky pomocí elektronických zpráv s urážlivým a vul-
gárním obsahem, které mají za úkol oběť provokovat a vtáh-
nout ji do podobného způsobu komunikace. 
Harassment (obtěžování) 
Opakované odesílání sprostých, drzých a urážlivých zpráv,
opakované prozvánění nebo volání. 
Denigration (ponižování a pomlouvání) 
Rozesílání pomluv nebo výmyslů o oběti s cílem ji poškodit
a narušit její vztahy s přáteli. 

Impersonation (krádež identity) 
Zneužití cizí identity ke kyberšikaně nebo k jinému rizikovému
chování (např. zcizení elektronického účtu).
Různé typy útoků na cizí účet nebo jeho zneužití

1. Manipulace s profily (zveřejňování nepravdivých/
pomlouvačných informací o majiteli).
2. Mazání kontaktů a zpráv.
3. Rozesílání zpráv s nevhodným obsahem jménem
majitele účtu.
4. Zneužití osobních údajů a kontaktních údajů k účtu
– např. přihlašování do různých služeb a aplikací
(seznamky nebo pornoseznamky), objednávání zboží
pomocí e-shopů, zneužití účtu k páchání trestné činnosti.

Fishing (rybaření)
Jedna z metod krádeže identity – získávání citlivých dat od
uživatelů, která jsou následně zveřejněna bez uživatelova
vědomí. S tím úzce souvisí pharming – podvodné stránky
žádající osobní informace pro registraci.
Outing (odhalování) 
Online zveřejňování cizích tajemství, intimních nebo ztrap-
ňujících informací nebo obrázků.
Trickery (podvádění) 
Podvádění ve snaze zjistit něčí tajemství či informace, které
by ho mohly ztrapnit, a ty pak následně sdílet online.
Exclusion (vyloučení) 
Záměrné a hrubé vyloučení nějaké osoby z online skupiny. 
Cyberstalking (pronásledování, kybernetický lov) 
Opakované intenzivní obtěžování a ponižování spojené s vy-
hrožováním nebo zastrašováním. 
Vydírání 
Využívání kyberšikany k vydírání oběti ve snaze dosáhnout
určitého záměru. 
Kybergrooming 
Chování, které má v dítěti vyvolat falešnou důvěru s cílem
ho i sexuálně zneužít.
Ztrapňování pomocí falešných profilů. 
Vydávání se za někoho jiného, rozesílání materiálů jeho jménem
ve snaze ohrozit ho či poškodit jeho pověst a vztahy.
Happy slapping (fackování pro zábavu)
Nečekané fyzické napadení (někdy i znásilnění) nahrané
na mobilní telefon nebo kameru a následně publikované na
internetu.
Hoax 
Falešná zpráva zveřejněná na sítích, blogu apod. nebo po-
plašná zpráva, která má šířit paniku.
Sexting
Využívání ICT k rozesílání zpráv se sexuálním podmětem.
Podporuje šíření mladistvé pornografie, a proto jej považuji
za jednu z nejzávažnějších aktivit v kyberprostoru.

Tento text je pouze první částí článku, který byl publiko-
ván v časopisu Prevence v prosincovém vydání roku 2013.
Časopis si můžete objednat na e-mail: info@send.cz Pro-
sím uveďte vždy nejen název článku, ale i název časopisu „Pre-
vence" zde si můžete také objednat předplatné. 
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Nebezpečí kyberprostoru a také, kam se lze
obrátit, když je třeba (kybergrooming a sexting)
Bouřlivý rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT) vytváří tzv. kyberprostor, výrazně
ulehčující život, ale s množstvím rizik. Díky ICT žijeme nejen skutečné životy, ale i ty virtuální, skryté
za přezdívkami a příběhy. Toto anonymní prostředí však představuje vážné nebezpečí. ICT samy o sobě
nejsou ani dobré, ani špatné. Záleží jen na lidech, jak je použijí. Proto musíme být na tato rizika
připraveni, zvlášť děti, rodiče a pedagogové. Chci upozornit na nebezpečí spojená převážně se sexuálním
podtextem a představit některé instituce zabývající se danou problematikou a nabízející pomoc.


