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KYBERŠIKANA
ZAMĚŘENÁ NA
ČESKÉ UČITELE
Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. 

V posledních letech se stále více objevují
případy, ve kterých se terčem jednorázového
či opakovaného kybernetického útoku stal učitel.
Případy agresivního chování dětí, ale také
dospělých rodičů k učitelům potvrzují výzkumy
realizované v Evropě, USA a dalších zemích
světa. Výjimkou není ani Česká republika –
Česká školní inspekce a další instituce
opakovaně upozorňují na to, že se učitelé
českých škol pravidelně stávají oběťmi verbální
či fyzické agrese – a to jak ve školním prostředí,
tak i mimo něj. S masivním rozšířením mobilních
telefonů a internetových služeb pak došlo
k nárůstu jednorázových či opakovaných
kybernetických incidentů, ve kterých se oběťmi
online agrese stala právě osoba učitele.
Cílem tohoto textu je představit problematiku
kyberšikany zaměřené na učitele, upozornit na
její specifika a nabídnout možnosti řešení tohoto
problému.

O realitě kyberšikany v ČR
V této rubrice budeme uveřejňovat to, co se reálně děje a o čem se tak často
nemluví. Kyberšikana učitele je něco, co se může vyskytnout na jakékoliv
škole. A učitelé by měli být na takovou situaci připravení. I proto je přílohou
článku materiál na nástěnku do sborovny nabízející rychlou orientaci v tom, jak
se bránit, pokud se učitel stane obětí kyberšikany. 

Výzkumy kyberšikany zaměřené na učitele v Evropě a USA
V posledních letech stále více roste počet výzkumů, které dokumentují
vysoké množství případů šikany a kyberšikany zaměřené na učitele základ-
ních a středních škol. Agresivní chování dětí a jejich rodičů k učitelům po-
tvrzují výzkumy realizované v USA, Evropě a dalších zemích. Výskyt kyber-
šikany zaměřené na učitele dokumentují výzkumníci z Německa, USA,
Velké Británie a Severního Irska a také z České republiky. Prevalence kyber-
šikany zaměřené na učitele se pak na základě těchto výzkumných studií
pohybuje v rozmezí od 2,6 % do 26 %. 

Kyberbaiting = provokování učitele ve výuce, natočení jeho
reakce a nahrání nahrávky na internet

Kyberšikanování učitelů ve formě tzv. kyberbaitingu
(provokování učitele ve výuce, natočení jeho reakce a nahrání
nahrávky na internet) potvrzuje také celosvětový výzkum Norton
Online Family Report z roku 2011 realizovaný na vzorku 2 379 uči-
telů 24 zemí světa – podle něj se obětí kyberšikany ve formě
kyberbaitingu stalo 21 % učitelů. Výzkum rovněž upozorňuje
na nebezpečí online přátelství – 34 % učitelů se v prostředí
sociálních sítí „přátelí“ se svými studenty a vystavují se tak
dobrovolně kyberšikaně.

Učitelé kybernetické útoky často neoznamují
Je velmi obtížné stanovit, jak moc je kyberšikana učitelů v populaci rozšířena,
protože učitelé často útok na svou osobu neoznamují, a to ani vedení školy,
ani jiným institucím, např. zřizovateli školy. Učitelé často nechtějí zbytečně
na agresi, které jsou vystaveni, upozorňovat – vnímají ji totiž jako vlastní
selhání, jako něco, co sami vyvolali a za co si nesou následky. Ignorování
či bagatelizace problému je běžnou obrannou strategií, která je však nej-
méně efektivní a v žádném případě neřeší problém. 
Řada učitelů rovněž věří, že problém sám zmizí a odezní – neuvědomují si
však, že právě svou pasivitou nabízejí všem žákům, kteří o šikaně či kyberšikaně
vědí, špatný vzorec jednání – jako by žákům říkali: „Klidně můžete ubližovat
jiným, nic se vám nestane.“ Mezi další důvody, proč učitelé nehlásí šikanu
či kyberšikanu nadřízeným, je představa o tom, že vedení školy nic neudělá,
nebude situaci řešit, nepotrestá viníky. Z pohledu učitele je tedy zbytečné
problém hlásit, protože na něj pouze zbytečně upozorní a náprava stejně
nebude sjednána. Dalším důvodem, proč učitelé šikanu či kyberšikanu
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Délka útoku Četnost útoku Relativní četnost (%)

Méně než 1 týden 456 42,94

1–2 týdny 227 21,37

3–5 týdnů 117 11,02

1–3 měsíce 115 10,83

4–6 měsíců 53 4,99

7–12 měsíců 27 2,54

Více než rok 67 6,31

Celkem 1 062 100

Projev Četnost (n) Relativní četnost (%)

Verbální útoky realizované prostřednictvím
mobilního telefonu a/či internetu (ponižování,
urážení, zesměšňování, ztrapňování apod.)

507 28,77

Obtěžování prostřednictvím prozvánění
(probíhajícího opakovaně, např. večer) 457 25,94

Vyhrožování či zastrašování prostřednictvím
služeb internetu či mobilního telefonu 215 12,20

Šíření ponižující, zesměšňující či ztrapňující
fotografie 162 9,19

Průnik do elektronického účtu (e-mailu, účtu na
sociální síti apod.) 141 8,00

Šíření ponižující, zesměšňující či ztrapňující
videonahrávky 64 3,63

Krádež identity, zneužití elektronického účtu 53 3,01

Vydírání prostřednictvím internetu či služeb
mobilního telefonu 42 2,38

Šíření ponižující, zesměšňující či ztrapňující
zvukové nahrávky 39 2,21

Založení falešného profilu učitele na
sociální síti 31 1,76

nehlásí, je nejistota, zda vedení školy podpoří uči-
tele (oběť) a postaví se na jeho stranu. V České
republice jsou zdokumentovány desítky případů,
ve kterých vedení školy nepodpořilo stanovisko
učitele, postavilo se na stranu rodičů agresorů proti
názoru pedagoga a stíhání žáků zastavilo.Velmi
častým důvodem je také nežádoucí publicita, které
by mohla být škola vystavena v případě zveřejnění
případu šikany učitele médii. Učitelé a vedení ško-
ly pak kyberšikanu utajují, protože nechtějí, aby
byly informace o existenci šikany či kyberšikany
ve škole zveřejněny, protože by se toto mohlo pro-
mítnout do počtu přijímaných žáků – rodiče by
nemuseli chtít své děti na tuto školu zapisovat,
protože se na ní objevila šikana či kyberšikana.
V této souvislosti má rovněž vedení školy často
strach z možné kontroly, která by mohla odhalit
např. nedostatky v dodržování interních norem,
nedostatečně zpracovaný minimální preventivní
program školy apod.

Národní výzkum kyberšikany zaměřené
na učitele
Výzkum kyberšikany českých učitelů byl zrealizo-
ván v průběhu roku 2016 Centrem prevence rizi-
kové virtuální komunikace Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci
se společnostmi O2 Czech Republic a Seznam.cz.
Jako základní výzkumný nástroj byl zvolen ano-
nymní online dotazník (v prostředí Google Forms),
který byl distribuován učitelům základních a střed-
ních škol na celém území České republiky. Distri-
buce dotazníku probíhala v součinnosti s kraj-
skými a městskými manažery a koordinátory pre-
vence rizikového chování, kteří zajistili distribuci
dotazníku mezi učitele jednotlivých regionů. Do
výzkumu se zapojilo celkem 5 136 respondentů
(78,60 % žen, 21,40 % mužů1)) ze všech krajů
České republiky. Průměrný věk činil 46,4 let. Nej-
větší část souboru tvořili učitelé základních škol
(60,22 %) a učitelé středních škol (37,03 %), vý-
zkumu se rovněž zúčastnili učitelé mateřských škol,
vyšších odborných škol a vysokých škol (dohro-
mady méně než 3 %).

Prevalence kyberšikany v populaci učitelů
V rámci našeho výzkumu jsme se zaměřili jak na
četnost jednotlivých forem kybernetických útoků
a jejich frekvenci, tak i na jejich intenzitu a čas,
po který útoky probíhaly. Respondenti byli nejdří-
ve osloveni s otázkou, zdali se stali oběťmi některé
z forem kybernetického útoku (kyberšikany), při-
čemž tento útok musel být opakovaný, intenzivní
a musel na ně mít dopad (např. v rovině emoční,
behavioriální atd.). Respondenti dále uváděli, zdali
k útoku na jejich osobu došlo v průběhu posled-
ních dvanácti měsíců, nebo dříve, dále pak, jak
dlouho útok probíhal, jaká byla jeho intenzita,
kdo byl pachatelem apod. Tato zjištění podrob-
něji analyzujeme v dalších částech této práce.
Oběťmi některého z projevů kyberšikany se stalo
21,7 % (1 118 z 5 136) oslovených pedagogů,
78,2 % pedagogů pak uvedlo, že se oběťmi kyber-
šikany nestalo vůbec. Následující tabulka poskytuje
přehled nejčastějších projevů kyberšikany, kterým
jsou učitelé vystaveni. 

Tabulka 1 Nejčastější formy kybernetických
útoků na učitele

Nejčastěji se tedy učitelé stávají v kyberprostoru
oběťmi verbální agrese, zejména ponižování, urá-
žení, ztrapňování, pomlouvání a zesměšňování.
Mezi další velmi rozšířené formy útoků patří pro-
zvánění, vyhrožování či zastrašování, případně ší-
ření ponižujících fotografií. Četnosti kybernetic-
kých útoků (projevů či forem kyberšikany) však
nelze ztotožnit s termínem kyberšikana, protože
je nutné určit, zdali útoky probíhaly opakovaně,
zdali byly intenzivní a zdali probíhaly v delším
časovém úseku. Proto jsme v rámci výzkumu rov-
něž zjišťovali, jak dlouho útoky probíhaly, zdali
byly opakované a zdali byly natolik intenzivní,
že by je oběť vnímala jako ubližující.

Tabulka 2 Délka kybernetického útoku na učitele

Z výsledků je patrné, že převažují útoky krátko-
dobé, které proběhly v průběhu jednoho týdne. Dlou-
hodobé útoky na učitele jsou spíše výjimečné,
například útoky trvající déle než půl roku potvr-
dilo pouze 9 % všech učitelů, kteří kybernetický
útok na svou osobu zažili (celkem 94 učitelů

z 1 062). Jsme si vědomi toho, že data, která nám
o délce útoku poskytli samotní učitelé, mohou 
být limitována – útok na učitele mohl probíhat
dříve, než se o tom samotný pedagog či jeho ko-
legové dozvěděli. Proto lze předpokládat, že útoky
na učitele trvaly déle, než je uvedeno v přehle-
dové tabulce výše. Kybernetický útok na svou
osobu, který proběhl v průběhu posledních dvanác-
ti měsíců, potvrdilo 318 respondentů, 754 respon-
dentů pak potvrdilo, že se stali obětí kybernetic-
kého útoku dříve než v průběhu dvanácti měsíců.2)

Tato data však zahrnují i jednorázové incidenty,
které nebyly opakované, útok neprobíhal delší
dobu a nebyl intenzivní, proto jsme data dále fil-
trovali, oddělili jednorázové incidenty od opako-
vaného útoku na učitele, zároveň oddělili data

o incidentech, ke kterým došlo v průběhu dvanácti
měsíců, a dále separovali incidenty, u kterých uči-
telé potvrdili emoční, fyziologický (psychosoma-
tický) či behaviorální dopad na jejich osobu. Vý-
sledný přehled poskytuje následující tabulka.

1) Podle oficiálních statistik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Ministerstvo školství, 2015) ČR tvoří podíl českých učitelů – mužů za 1. pololetí 2015 celkem 17,3 %.
2) Někteří z respondentů neuvedli délku útoku na svoji osobu, která je důležitá pro vymezení kyberšikany. Tyto respondenty jsme proto do dalších analýz nezařadili.
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V posledních dvanácti měsících Dříve než v posledních dvanácti
měsících

Délka trvání Četnost (n) Relativní četnost
(%) Četnost (n) Relativní četnost

(%)

Méně než týden 137 2,66 311 6,06

Déle než týden 181 3,52 443 8,63

Celkem 318 6,19 754 14,68

Celý soubor (n) Zažili kybernetický
útok (n)

Nezažili kybernetický
útok (n)

Zažili šikanu 321 148 173

Nezažili šikanu 4 814 968 3 846

5 135 1 116 4 019

Tabulka 3
Kyberšikana českých učitelů – přehled

Kyberšikanu, která probíhala v průběhu posled-
ních dvanácti měsíců déle než jeden týden, potvr-
dilo celkem 3,52 % učitelů (181 z 5 136 respon-
dentů), celkově pak kyberšikanu delší než týden
zažilo 12,15 % (624 z 5 136 učitelů). Ačkoli se
oběťmi kybernetické agrese stalo 21,73 % učitelů
(1 118 z 5 136), kyberšikanu probíhající déle než
týden se podařilo prokázat pouze u poloviny z nich
(55,81 %).

Nečastěji zneužívané platformy
k útoku na učitele

V rámci výzkumu jsme se rovněž
zaměřili na to, jaké platformy jsou
k útoku na učitele využívány. Nejčastěji
jsou k útoku zneužívány sociální sítě
(38,6 % případů) a služby mobilního
telefonu – nejčastěji SMS zprávy,
anonymní telefonáty či prozvánění
(30,20 % případů).

K útokům na učitele je nejčastěji
využívána sociální síť Facebook, která
figuruje ve více než 40 % případů
útoků na učitele, které proběhly
v posledních 12 měsících. Mezi další
platformy, které se k útokům na učitele
využívají, patří server zaměřený na
sdílení videí YouTube (3,14 % případů)
a český server Spolužáci.cz (2,83 %
případů). 

České servery zaměřené na hodnocení
učitelů (Hodnoceniucitelu.cz,
Oznamkujucitele.cz, Primat.cz a další)
figurují ve statistikách podstatně méně –
řada učitelů nepovažuje kritické
hodnocení kvality své výuky
prostřednictvím těchto služeb za
kyberšikanu a za kybernetický útok
na svoji osobu, ale pouze za kritické
vyjádření názoru. V rámci celého
vzorku učitelů, kteří zažili kybernetický
útok vůči své osobě, potvrdilo útok
realizovaný prostřednictvím těchto
serverů pouze 1,30 % respondentů
(14 učitelů z 1 072).

Propojení kyberšikany a tradiční šikany
V rámci našeho výzkumu jsme se rovněž zaměřili
na to, zda je kyberšikana zaměřená na učitele
propojena s tradičními formami šikany, tedy zda
se učitelé, kteří zažívají kyberšikanu, rovněž stali
oběťmi tradiční šikany (fyzické či psychické).
Stejně tak jsme zjišťovali, kolik učitelů z našeho

souboru zažilo šikanu (i v situacích, kdy nebyla
šikana propojena s kyberšikanou).

Tabulka 4 Výskyt tradiční šikany v souboru

Obětí tradiční šikany se stalo celkem 321 učitelů,
což představuje 6,25 % souboru.

Pachatelé kyberšikany
V dalších částech našeho výzkumu jsme se zamě-
řili na pachatele, kteří jednotlivé či komplexní úto-
ky zaměřené na učitele realizují. Nejdříve je nutné
říci, že v 24,42 % případů (n = 272) se pachatele
kybernetického útoku nepodařilo odhalit – nebyl
tedy potrestán. V 68,02 % případů se však pacha-
tele odhalit podařilo. V téměř polovině případů
(48,84 %) byla pachatelem jedna osoba, v pětině
případů pak pachatelé útočili ve skupině (19,18 %).

Kdo jsou pachatelé šikany

Nejčastěji jsou tedy pachateli kybernetických
útoků na učitele žáci, se kterými je učitel
v pravidelném kontaktu – zejména ti žáci,
které učitel přímo učí (34,92 %). Ačkoli
některé zahraniční výzkumy  uvádějí, že se
pachateli v téměř třetině případů stávají právě
rodiče, takto vysoký podíl rodičů na kyberši-
kaně učitelů náš výzkum neprokázal. Podle
zjištěných údajů byli rodiče do kyberšikany
učitele (případně jednorázových útoků na
učitele) zapojeni pouze v 8,08 % případů.

V našem výzkumu jsme se rovněž zaměřili na to,
které osoby věděly o tom, že učitel kyberšikanu
prožívá. Podle názoru obětí o kyberšikaně (kyber-
netickém útoku) věděli nejčastěji jejich vlastní
kolegové – učitelé či vychovatelé (31,9 %). Ve-
dení školy o kyberšikaně vědělo pouze v 15 % pří-
padů, z výpovědi učitelů-obětí tedy vyplývá, že
vedení škol (ředitelé) o kyberšikaně svých zaměst-
nanců často není informováno. V řadě případů
však oběť neví, kdo všechno se o kyberšikaně její
osoby skutečně dozvěděl.

Základní strategie vyrovnávání se
s kyberšikanou
Učitelé, kteří se stali oběťmi jednorázových kyber-
netických útoků či přímo kyberšikany, využívají
k řešení velké množství metod a postupů zaměře-
ných zejména na odstranění následků útoku. 

Z výsledků výzkumu vyplývá, že nejčastěji využí-
vají učitelé strategie zaměřené na přímé odstranění
či zablokování závadného obsahu z internetu –
ty tvoří více než pětinu (22 %) všech strategií, kte-
ré se k útoku využívají. Téměř 10 % responden-
tů (9,66 %) si rovněž o incidentech pořizuje zá-
znamy – například snapshoty komunikace, zázna-
my SMS apod.; 8 % učitelů se rovněž pokusilo vy-
pátrat pachatele útoku, 8,25 % učitelů se rozhod-
lo situaci ignorovat – buď ji nepovažovali za závaž-
nou, nebo předpokládali, že problém sám odezní.

Ukázky z incidentů
V našem výzkumu jsme respondentům umožnili
v krátkosti popsat kybernetické incidenty či přímo

kyberšikanu, jejími oběťmi se stali. Pro ilustraci
uvádíme několik příkladů.
Odehrálo se před několika lety – žáci pomlouvali
více učitelů na studentských stránkách školy, byly
tam i nějaké fotky, nadávky. To se šířilo mezi stu-
denty. Po odhalení těchto stránek bylo informováno
vedení, celý sbor, žáci byli potrestáni sníženým
stupněm z chování a podmínečným vyloučením.
(žena, 46 let, 21 let praxe)
V současnosti řešíme případ nahrávání vyučo-
vacích hodin rodičem, který umístil nahrávací
zařízení do synovy tašky. To bez souhlasu školy,
jakož i zákonných zástupců spolužáků.
(muž, 48 let, 24 let praxe)
O kyberšikaně své osoby jsem se dozvěděla od
svých kolegů, kteří mě upozornili na videa, která
žáci natočili mobilními telefony ve škole. Bylo na-
táčeno také hodně dalších kolegů z naší školy. Vy-
mazání videí řešilo vedení školy.
(žena, 50 let, 27 let praxe)
Nešlo o nic vážného, na internet unikla jedna fotka
s komentářem, který se mě dotkl. Na dalších foto-
grafiích byli zachyceni studenti při konzumaci
alkoholu na lyžařském kurzu. Zástupce ředitele
školy se k návrhu potrestat studentku stavěl odmí-
tavě – argumentoval, že se to stalo už před měsí-
cem. Pan ředitel přikázal studentce fotografie ze
sociální sítě odstranit. Byla potrestána důtkou
třídního učitele. Její matka proti potrestání vznesla
protest, ale ředitel na potrestání trval.
(žena, 50 let, 25 let praxe)

Použité zdroje jsou na vyžádání k dispozici v re-
dakci časopisu.

Na straně 7 přinášíme materiál, který je
možné vyvěsit na nástěnku do sborovny
pro všeobecnou informovanost v rámci
prevence kyberšikany učitelů.
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Aby bylo možné minimalizovat riziko vzniku kyberšikany
zaměřené na učitele ve školním prostředí, je třeba:

1. Vytvořit podmínky k řešení šikany a kyberšikany ve
škole (např. zpracovat preventivní program či krizový
plán týkající se šikany učitelů (postupy řešení, postupy hlášení
situace apod.). Ačkoli má většina škol formálně vypracovanou
dokumentaci k prevenci a řešení šikanování, často se touto dokumen-
tací neřídí, nedodržují doporučené postupy, v případě řešení se do-
pouštějí chyb (např. konfrontují oběť a pachatele) apod. Minis-
terstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR proto apeluje na školy,
aby převáděly existující metodická doporučení a postupy do každo-
denní pedagogické praxe (Ministerstvo školství, 2013).

2. Zajistit vzdělávání členů pedagogického sboru odbor-
níky z oblasti psychologie, práva, podpořit osobnost-
ně-sociální výcvik učitelů, IT kompetence učitelů apod.
Ačkoli má většina učitelů pedagogické vzdělání vysokoškolského
typu, často nastupují do škol bez znalostí a dovedností nutných pro
řešení rizikových situací. V řadě případů učitelé (zejména starší
učitelé) nedisponují tak vysokou úrovní digitální gramotnosti jako
jejich žáci, nejsou pak schopni pružně reagovat na rizikové komuni-
kační situace, ke kterým dochází například v prostředí internetu
(např. nevyužívají sociální sítě, neznají postupy blokace závadného
obsahu, neumějí vyhledat a kontaktovat administrátory služeb, nemají
kontakty na externí instituce, které se na řešení kybernetických pro-
blémů orientují apod.) (Kopecký, Szotkowski, & Krejčí, 2015).

3. Zajistit podporu vedení školy k řešení situace. Velké
množství obětí kyberšikany a šikany z řady učitelů se obává, že je
vedení v řešení problému nepodpoří. České školy jsou totiž finan-
covány na základě počtu žáků a negativní publicita, která by mohla
být se zveřejněním případů šikanování učitele spojena, může vést
k odlivu dětí, tedy i ke snížení financí, které škola získává. Někteří ře-
ditelé se proto snaží situaci bagatelizovat, tutlat, utajovat, ignorovat
problém a neřešit jej. Výzkumy realizované veVelké Británii a USA

(NASUWT, 2014; Reddy et al., 2013) potvrdily, že ve 40 % nebyli
žáci, kteří na učitele útočili, vůbec potrestáni. Tato data potvrzuje
i aktuální výzkum kyberšikany učitelů v České republice (Kopecký
& Szotkowski, 2016), podle kterého nebylo potrestáno 49,14 %
pachatelů.

4. Okamžitě řešit všechny vzniklé kázeňské problémy
nebo jiné formy neakceptovatelného chování vůči peda-
gogovi, nulová tolerance školy k nevhodnému chování
žáků či rodičů vůči pedagogům. To znamená, že za každý
prohřešek, kterého se žák vůči učiteli dopustí, by měl následovat
přiměřený trest. To však neznamená exemplárně trestat žáky za
drobné prohřešky, ale dát najevo, že toto chování není a nebude ve
škole tolerováno.

5. Zajistit realizaci preventivních programů pro žáky.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR motivuje školy
prostřednictvím dotačních programů zaměřených na primární pre-
venci rizikového chování realizovat preventivní programy přímo
v prostředí škol. Na úrovni státu došlo rovněž ke standardizaci pri-
mární prevence, která je prověřována systémem tzv. certifikací
(organizace, které chtějí být státem v oblasti prevence dotovány,
musejí projít procesem certifikace a splnit definované standardy pro-
gramů školské primární prevence) (Pavlas Martanová et al., 2012).

V případě, že šikana/kyberšikana zaměřená na učitele probíhá mimo
školní prostředí (mimo území školy, mimo školní vyučování, mimo akce
realizované školou), nemůže škola viníky útoku potrestat (např. udělit
jim sníženou známku z chování, podmínečně je vyloučit ze školy apod.).
Měla by však vždy učitele podpořit a nabídnout mu možnost řešit pro-
blém jinak – např. pomocí civilní žaloby či trestněprávního řízení
(např. obrátit se na policii s podezřením ze spáchání trestného činu
pomluva, násilí proti skupině obyvatel či jednotlivci apod.).

Použité zdroje jsou na vyžádání k dispozici v redakci časopisu. 

NA NÁSTĚNKU DO SBOROVNY
KYBERŠIKANA UČITELE A JAK SE BRÁNIT
Příloha článku Kyberšikana zaměřená na české učitele od Mgr. Kamila Kopeckého, PhD., vydaného v časopise Třídní učitel a vedení
třídy 1/2017.

Časopis Třídní učitel a vedení třídy lze objednat na e-mailové adrese:
send@send.cz


