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Abstrakt 

Príspevok sa zameriava na novodobý sociálnopatologický jav kyberšikanovania na stredných školách. Cieľom 

príspevku je zaoberať sa problematikou kyberšikanovania a predstaviť výsledky kvantitatívneho autorského 

výskumu, ktorý sa zameriava na mapovanie tohto javu. Na získanie empirických údajov bola použitá metóda 

dotazníka. Za výskumnú vzorku boli zámerným výberom zvolení študenti stredných škôl. Výsledky výskumu sú 

uvedené vo forme deskriptívnej štatistiky. Z výskumu vyplynulo, že ku kyberšikanovaniu dochádza najčastejšie 

v školách, preto autorky v príspevku apelujú na rozšírenie prevencie práve v školskom prostredí a poukazujú na 

možnosti školskej sociálnej práce. 

 

Kľúčové slová: Kyberšikanovanie. Prevencia. Sociálna práca. 

 

Abstract 

An article focuses on the modern social- pathological phenomenon of cyberbullying at secondary schools. The 

aim of the article is focus on the issue of cyberbullying and to present the results of quantitative author´s 

research, which focuses on mapping of this phenomenon. To obtain empirical data was used questionnaire 

method. For research sample were deliberate choice of the selected secondary students. The research results are 

presented in the form of descriptive statistics. The results show that the cyberbullying occurs most often in 

schools, therefore the authors appeal to the expansion of prevention currently in the school environment and 

show the possibilities of school social work. 
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Úvod 

 

S rýchlym rastom technologických prostriedkov sa rozvíja aj kyberpriestor, cez ktorý 

dostáva tradičné šikanovanie nový rozmer. Agresorom sa tak dostáva do rúk veľmi silná 

zbraň – internet. Prostredníctvom neho môžu byť svedkami ponižovania obete aj tisíce ľudí     

a to za relatívne krátky čas. Šikanovanie v reálnom svete prebieha na fyzickej úrovni, a preto 

je pre nás neprijateľné. Výsledkom kyberšikanovania sú však rovnako ako aj pri tradičnom 

šikanovaní rozsiahle škody na skutočných životoch. Pre ochranu psychického zdravia detí 

a mládeže je dôležité zamerať sa na prevenciu tohto sociálnopatologického javu a naučiť 

žiakov ako sa správať v digitálnom svete.  
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1. Kyberšikanovanie ako nová forma šikanovania 

 

Kyberšikanovanie ako novodobý sociálny problém nemá na Slovensku ešte presné 

pomenovanie, a preto sa v literatúre vyskytuje pod rôznym označením. Najčastejšie sa 

označuje pod pojmom kyberšikanovanie (z angl. cyberbullying), elektronické šikanovanie, 

on-line šikanovanie alebo internetové šikanovanie (Hollá 2010). Rogers (2011) pracuje 

s pojmom kyberšikanovanie, ktoré chápe ako šikanovanie za použitia moderných 

komunikačných technológií. Tento sociálno-patologický jav zároveň definuje ako opakované 

a násilné správanie voči obeti, a to v podobe zastrašujúcich alebo urážlivých správ, prípadne 

aj v podobe vytvárania webových stránok, kde je obeť urážaná. Hollá (2010) používa pojem 

elektronické šikanovanie, ktoré chápe ako šikanovanie, pri ktorom dochádza k využívaniu 

elektronických prostriedkov. Vo svojej definícii sa zhoduje s autorkou Rogers (2011), 

nakoľko kyberšikanovanie rovnako chápe ako zámerné a opakované správanie s cieľom 

spôsobiť obeti emocionálnu ujmu.  Agatson (in: Hollá, 2010) definuje kyberšikanovanie ako 

formu relačnej agresie, pri ktorej dochádza k narušeniu vzťahov a sociálnemu vylúčeniu 

obete, ktoré tejto obeti zároveň spôsobuje pocity strachu, poníženia a izolácie. Z týchto 

definícií vyplýva, že podstata kyberšikanovania je rovnaká ako pri tradičnej forme 

psychického šikanovania. Oba druhy šikanovania sú zámerné, dejú sa opakovane a zahŕňajú 

symbolickú agresiu (Rogers 2011). Základom pre vymedzenie pojmu sú primárne prostriedky 

využívané pre túto sociálnu patológiu. Kyberšikanovanie zahŕňa zneužívanie technologických 

prostriedkov za účelom poškodiť obeti alebo ju obťažovať, zastrašovať, či vyhrážať sa jej 

(Quade, Colt a Meyer 2009). 

Riziká kyberšikanovania môžu mať vážne dôsledky pre obeť, a to hlavne: 

1. obeť je prenasledovaná kdekoľvek a kedykoľvek,  

2. rozsiahle publikum, ktoré sleduje ponižovanie obeti,  

3. ochrana agresora, ktorá je zaistená anonymitou internetu,  

4. aj jednorazový útok môže  pôsobiť opakovane, nakoľko agresor môže fotografiu 

alebo video s ponižujúcim obsahom umiestniť na internet a dielo si tak začne žiť 

vlastným životom (Kolář 2011). 

Vysokým rizikom kyberšikanovania je aj to, že ak je jedinec šikanovaný tradičnou formou, 

tak väčšinou už nie je agresorom šikanovania, čo však pri kyberšikanovaní neplatí, nakoľko 

dochádza k silovej nerovnováhe. Jedinec, ktorý je v digitálnom svete agresorom, sa môže  

v reálnom svete obeťou tradičnej formy šikanovania (Slonje, Smith a Frisén 2013). Rogers 

(2011) sa ďalej zaoberala prostriedkami kyberšikanovania. Ide o tieto komunikačné 

prostriedky: 

1. textové správy s útočným a urážlivým obsahom,  

2. fotografie alebo videá, kde je obeť ponižovaná, tzv. happy slapping, 

3. telefonáty, prostredníctvom ktorých je obeť obťažovaná a zastrašovaná, 

4. e-maily pod pseudonymom alebo pod cudzou identitou, ktoré zabraňujú     odhaleniu 

agresora, 

5. chatovacia miestnosť, ktorá zahŕňa aj internetovú komunikáciou na herných 

stránkach, 

6. komunikáciu cez Skype alebo ICQ, tzv. instant messaging,  

7. sociálnu sieť, ktorá spôsobuje vysokú zraniteľnosť obete, ak o sebe zverejní osobné 

alebo citlivé informácie, 

8. internetové stránky, kde agresori môžu vytvárať blogy s urážlivým obsahom 

o svojich obetiach. 
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2. Dospievajúci a internet 

 

Internet ešte len pred nedávnom dosiahol masové pripojenie v domácnostiach, ale súčasná 

generácia detí a mládeže sa už bezprostredne a právom nazýva „digitálnou“ generáciou 

(Livingston 2009). 

Pre dospievajúcich je dôležité to, že môžu prostredníctvom internetu nadväzovať nové 

vzťahy a kamarátstva, prípadne ľahšie udržiavať už vzniknuté priateľstvá. Na druhej strane tu 

však existuje anonymita, ktorú internet ponúka, čo im umožňuje experimentovať so svojou 

identitou bez strachu z negatívneho prijatia, pričom vedia, že takého experimentovanie by si 

tvárou v tvár nemohli dovoliť (Kowalski 2012). 

Vzťahy dospievajúcich sú často veľmi komplikované. Pribúdajú im povinnosti, ale ich 

práva ešte nie sú na úrovni dospelého, čo môže byť spôsobené týmito faktormi: 

1. spoločenské postavenie pubescentov sa nezmení, pretože boli aj sú študentmi, 

2. sú stále závislí od svojich rodičov, ktorí spolu s učiteľmi vystupujú ako ich 

vychovávatelia, 

3. návyky dospelých usmerňovať a kontrolovať dieťa, od ktorého sa ťažko ustupuje, 

4. pubescent stále nie je úplne samostatný (Končeková 2007). 

Dospievajúci sú v on-line prostredí veľmi zraniteľní, napriek paradoxu, že digitálne 

technológie poznajú oveľa lepšie ako ich rodičia či učitelia. Po technickej stránke sú možno 

zdatní, ale neuvedomujú si, že sa v kybersvete môžu stretnúť aj so situáciami, na ktoré ešte 

nemusia byť vývojovo pripravení. Ďalšie nebezpečenstvo spočíva v situáciách, kedy dôjde 

k zmene vnímania seba a svojho okolia v rámci kyberpriestoru, čo je spôsobené obmedzením 

komunikácie len na písaný text, čo znižuje schopnosť empatie, jedinec môže celkom ináč 

prezentovať svoju identitu, môže inak vnímať identitu toho druhého. To môže spôsobiť, že 

dôjde k nadviazaniu takého kontaktu, ktorý by v reálnom živote vôbec nevznikol (Vitošková 

2013). 

 

3. Prevencia kyberšikanovania 

 

Internet prináša mladým ľuďom nové možnosti, ale má aj svoje negatíva, ktoré môžu mať 

pre nich vážne následky. Preto je dôležité, aby deti a mládež boli vopred informovaní 

o negatívach a dôsledkoch svojho nepriaznivého správania na internete. Neexistuje však 

100% spôsob, ktorým by bolo možné tieto riziká odstrániť (Hollá 2010). Problematikou 

rizikového správania na internete sa už začínajú na Slovensku zaoberať zákonodarné 

inštitúcie aj mimovládne organizácie. Ďalej sa však touto problematikou zaoberajú rôzne 

webové stránky, ako napr. projekt zodpovedne.sk, prevenciasikovania.sk, ovce.sk, 

kyberšikanovanie.sk, iedu.sk a pod. 

 

3.1 Kompetencie sociálnych pracovníkov pri prevencii kyberšikanovania 

 

Práve z dôvodu prudkého rozvoja technologických prostriedkov je nevyhnutné reflektovať 

túto skutočnosť aj v kompetenčnom rámci sociálnej práce. Na základe toho,  potreba 

niektorých kompetencií postupne klesá, ale význam a potreba inej kompetencie naopak 

narastá. Niekedy sa však objavuje aj potreba novej kompetencie. V súčasnosti pri sociálnej 

práci je veľmi dôležité reflektovať nové požiadavky spoločnosti, kde potreba prevencie 

kyberšikanovania a rizikového správania na internete jednoznačne patrí (Hudecová 2010).  

Prevencia kyberšikanovania by sa tak mala zameriavať hlavne na cieľovú skupinu 

mládeže, nakoľko tá tvorí najrizikovejšiu skupinu tejto sociálnej patológie. Sociálna práca 

s mládežou by tak mala prispievať k zlepšovaniu prispôsobovania sa mládeže a sociálneho 

prostredia, v ktorom žijú, a k rozvíjaniu sebaúcty a vlastnej zodpovednosti (Hudecová a 
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Kurčíková 2014). Kyberpriestor, v rámci ktorého sa kyberšikanovanie odohráva, často 

presahuje hranice školy. Napriek tomu je dôležité začleniť bezpečnú prácu s internetom aspoň 

do minimálnych preventívnych opatrení a venovať prevencii kyberšikanovania rovnakú 

pozornosť ako je venovaná prevencii iných sociálnopatologickým javom (Vitošková 2013). 

Potreba takejto prevencie súvisí aj s výsledkami autorkého výskumu, z ktorého vyplynulo, že 

najčastejšími agresormi kyberšikanovania sú práve spolužiaci v škole.  

Škola je významnou spoločenskou inštitúciou, ktorá plní viaceré spoločenské funkcie. 

Súčasťou americkej aj nemeckej sociálnej práce je aj sociálna práca v školskom prostredí a je 

základným elementom pri sociálnej práci s mládežou. Na Slovensku sa však školská sociálna 

práca zatiaľ len rozvíja. Jej význam spočíva hlavne v interakcii medzi sociálnou prácou so 

vzdelávaním. Cieľom školskej sociálnej práce je zlepšovanie kvality života a to takým 

spôsobom, že dochádza k spoluvytváraniu prostredia, v ktorom žiaci získavajú potrebné 

kompetencie a schopnosti na riešenie problémov, adaptácie na zmeny, schopnosti samostatne 

rozhodovať a pod. (Skyba 2015). V rámci prevencie kyberšikanovania je dôležité pracovať už 

so žiakmi na základných školách. Školská sociálna práca je tak jedna z možností ako dospieť 

k zníženiu kyberšikanovania medzi deťmi a mládežou. 

Prevencia kyberšikanovania prebieha v troch nasledovných oblastiach: 

1. v hlasovej a textovej komunikácii - je dôležité viesť deti a mládež k ochrane osobných 

údajov a vysvetliť im, prečo nemajú poskytovať na internete údaje o sebe, ani osobné 

fotografie, videá, prístupové heslá a pod. Je veľmi dôležité správne im vysvetliť, ako 

tieto informácie môžu byť zneužité proti nim; 

2. multimediálne zdieľania - zdieľanie dokumentov, online komunikácie, zdieľanie 

informácii, názorov; 

3. virtuálne vzdelávacie prostredie - predstavuje on-line vzdelávanie. Napriek výhodám, 

aj tu treba byť opatrný, pretože taktiež môže dôjsť k zneužitiu údajov, hesiel, 

informácií, prípadne k vymazaniu práce jednotlivca (Hollá 2010). 

 

4. Empirická časť 
 

Nasledujúca časť príspevku je zameraná na deskripciu autorského výskumu, ktorý sa 

orientoval na mapovanie  výskytu kyberšikanovania ako novodobého sociálnopatologického 

javu medzi mládežou. Cieľom výskumu bolo zistiť prostriedky kyberšikanovania, agresorov 

kyberšikanovania, sociálnu oporu obetí a taktiež zamerať sa na prevenciu kyberšikanovania. 

Výsledky výskumu sú znázornené deskriptívnou štatistikou vo forme tabuliek a grafov. 

 

4.1 Vymedzenie problému a cieľa výskumu 

 

S progresívnym rastom technológií sa rozvíja aj kyberpriestor, cez ktorý dostáva tradičná 

forma šikanovania nový rozmer. Agresori majú na pomoc veľmi silnú zbraň, s ktorou môžu 

ublížiť obeti ako nikdy predtým - internet. Kyberšikanovanie je považované za novodobý 

sociálnopatologický jav, ktorý sa medzi deťmi a mládežou stále rozširuje, a preto považujeme 

za veľmi dôležité venovať tejto problematike väčšiu pozornosť.  

Cieľom výskumu bolo zistiť akými prostriedkami najčastejšie dochádza ku 

kyberšikanovaniu, kto najčastejšie býva agresorom kyberšikanovania, zamerať sa na sociálnu 

oporu kyberšikanovaných jedincov a zistiť či sú študenti zapájaní do preventívnych 

programov, ktoré sa týkajú kyberšikanovania. 

Pre získavanie údajov bola zvolená metóda dotazníka, ktorý bol vyhotovený v tlačenej 

podobe a distribuovaný študentom priamo na strednej škole, ktorú navštevujú, a to po 

prekonzultovaní dotazníka s pedagogickými zamestnancami školy. Za výskumnú vzorku boli 

zámerným výberom zvolení študenti stredných škôl. Výskum prebiehal na piatich stredných 
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školách. Výskumnú vzorku spolu tvorilo 263 respondentov, z toho 160 mužov a 103 žien. 

Priemerný vek respondentov bol 16,40 rokov. 

 

4.2 Výsledky výskumu 

 

Za obeť kyberšikanovania sa subjektívne označilo 12 % respondentov, pričom 8 % 

respondentov sa nevedelo subjektívne označiť za obeť kyberšikanovania. Skutočný počet 

obetí však môže byť oveľa vyšší, nakoľko boli aj takí respondenti, ktorí v otázke o 

prostriedkoch a častosti uviedli, že sa už stretli s kyberšikanovaním, ale sami seba z rôznych 

dôvodov za obeť kyberšikanovania nepovažujú, preto sme ich ani my do skupiny 

kyberšikanovaných jedincov nezaradili. Nasledujúca tabuľka (Tab. č. 1) je zameraná na 

deskripciu frekvencie výskytu kyberšikanovania prostredníctvom jednotlivých 

komunikačných prostriedkov. 
 

Tabulka 1 Rozdelenie obetí kyberšikanovania podľa prostriedkov a frekvencie 

 

Prostriedky Denne 

Aspo

ň 2x 

týždenne 

Viac 

ako 2x 

za 

mesiac 

Men

ej ako 

2x za 

mesiac 

Vôbe

c 

SMS/ MMS 0,38% 0% 

3,04

% 

3,04

% 

93,54

% 

E-mail 0% 0,76% 

1,14

% 

4,56

% 

93,54

% 

Chat/ 

diskusie 2,30% 1,14% 

2,30

% 
13,7

0% 

80,61

% 

Blogy 0,38% 0,76% 

1,14

% 

3,04

% 

94,68

% 

Krádež 

identity 0% 0% 

1,52

% 

4,20

% 

94,30

% 

Zneužitie 

účtu 0% 0,76% 

1,52

% 

8,40

% 

89,40

% 

Fotografie/ 

videá 0,38% 0,76% 

1,14

% 
12,9

4% 

84,78

% 

Tele.rozhov

or 1,52% 0,76% 

2,30

% 

6,84

% 

96,20

% 

Sociálne 

siete 1,52% 0,76% 

3,42

% 
11,4

0% 

82,90

% 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Z  výskumu vyplynulo, že najčastejšie dochádza ku kyberšikanovaniu na chate (až 13,7 % 

respondentov).  Až 11,4 % respondentov uviedlo, že približne dvakrát za mesiac sa stali 

obeťou kyberšikanovania na sociálnych sieťach. Dospievajúci však svoje názory často 

vyjadrujú aj na rôznych fórach alebo v diskusiách pri článkoch, kde dochádza k častej 

konfrontácii s inými ľuďmi. Denne je takto konfrontovaných 2,3 % respondentov. Rýchlosť 

expandovania sociálnych sietí možno ukázať na komparácii etablovania iných sietí. Napr. 
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telefón potreboval na to, aby dosiahol 150 miliónov používateľov, 89 rokov, televízia 38 

rokov, mobilný telefón 14 rokov, facebook však len 4 roky (Balogová 2011). Ďalej bolo 

cieľom výskumu zistiť, kto je najčastejšie agresorom kyberšikanovania, napriek tomu, že pre 

kyberšikanovanie je typická anonymita. Zistenie je vyjadrené v nasledujúcej tabuľke (Tab. č. 

2). 

 

Tabulka 2 Rozdelenie agresorov kyberšikanovania podľa častosti výskytu 

 

Agresor n % 

spolužiak/ spolužiačka 18 
33,9

7 

študent z vyššieho alebo nižšieho 

ročníka 6 

11,3

2 

kamarát/ kamarátka 16 30,2 

Partner 4 7,55 

bývalý partner 12 

22,6

4 

sused/ susedka 6 

11,3

2 

niekto z inej školy 12 

22,6

4 

iný (sesternica, vyučujúci atď.) 14 

26,4

2 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Až 33,97 % respondentov z celkového poštu kyberšikanovaných uviedlo, že boli obeťou 

svojho spolužiaka, resp. spolužiačky. 11,32 % respondentov z celkového počtu 

kyberšikanovaných ďalej uviedlo, že boli obeťou študenta z vyššieho alebo nižšieho ročníka, 

ktorí navštevuje tú istú strednú školu.  

Z výskumu vyplýva, že najčastejšie dochádza ku kyberšikanovaniu v školskom prostredí. 

Takým spôsobom môžeme poukázať aj na hypotézu, že kyberšikanovanie môže byť len 

prenesené tradičné šikanovanie do virtuálneho sveta. Tento údaj sme porovnali aj 

s výsledkami iných výskumov (napr. M. Panáček; Kyberšikana - akutálny sociálno 

patologický jav v prostredí stredoškolskej mládeže), kde sa taktiež potvrdilo, že ku 

kyberšikanovaniu dochádza najčastejšie v školskom prostredí a za agresorov boli najčastejšie 

označovaní spolužiaci.   

Nasledujúca tabuľka (Tab. č. 3) vyjadruje sociálnu oporu kyberšikanovaných jedincov. 

Cieľom bolo zistiť, komu sa obete šikanovania zdôverili s tým, že boli kyberšikanovaní, resp. 

komu by sa zdôverili, ak by sa stali obeťou.  

 

Tabulka 3 Rozdelenie respondentov na základe prejavenej dôvery 

 

 n % 

Nikomu 120 

46,0

1 
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rodičom/ rodine 65 25,1 

Kamarátom 57 22,8 

Učiteľom 12 4,6 

Spolužiakom 17 6.V 

Partnerovi 27 10,3 

Psychológovi 14 5,7 

sociálnemu pracovníkovi 5 1,9 

Polícii 21 7,99 

administrátorovi danej služby 9 3,4 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Z výsledkov, ktoré sú uverejnené v tejto tabuľke (Tab. č. 3), vyplýva, že je potrebné 

nevyhnutne sa viac zaoberať prevenciou kyberšikanovania a naučiť deti a mládež, aké majú 

možnosti, ak sa stanú obeťou kyberšikanovania, nakoľko počet 46 % respondentov je 

privysoký. Je dôležité, aby obete kyberšikanovania vedeli, že sa môžu obrátiť na odborníka 

z pomáhajúcej profesie, či už sociálneho pracovníka, alebo psychológa, ktorý by im pomohol 

prekonať traumu a spracovať emócie, ktoré sa s kyberšikanovaním spájajú. Tieto čísla 

vyjadrujú to, že dospievajúci nevedia, aké možnosti intervencie im môžu byť poskytnuté, 

kvôli nízkej informovanosti o tejto problematike.  

O tom, že dospievajúci majú málo informácií o rizikách nevhodného správania na 

internete, svedčí aj nasledujúci údaj, ktorý je vyjadrený v grafe (Obr. 1), v ktorom bola 

výskumná vzorka rozdelená na základe toho, či sa už zúčastnili prednášky, ktorá bola 

zameraná na prevenciu kyberšikanovania. 

 

Obrázok 1 Komparácia kyberšikanovania a tradičnej formy šikanovania podľa zapájania 

študentov do preventívnych programov 

 

 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Iba 18% respondentov uviedlo, že sa zúčastnili nejakej prednášky, ktorá bola zameraná na 

kyberšikanovanie. Tento graf môžeme porovnať s nasledujúcim grafom (Obr. 2), v ktorom 

sme rozdelili respondentov na základe toho, či sa už zúčastnili nejakej prednášky, ktorá bola 

zameraná proti tradičnému šikanovaniu. 
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Obrázok 2 Komparácia kyberšikanovania a tradičnej formy šikanovania podľa zapájania 

študentov do preventívnych programov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Prednášky/vzdelávania proti tradičnému šikanovaniu sa zúčastnilo až 46 %, čo je výrazný 

percentuálny rozdiel oproti 18 % respondentov, ktorí sa zúčastnili nejakej prednášky 

zameranej na prevenciu kyberšikanovania. Preto je nevyhnutné, aby školy viac informovali 

mládež a dospievajúcich o rizikách internetu a o možnostiach riešenia, ak sa stanú obeťou 

kyberšikanovania. O dôležitosti prevencie svedčí aj nasledujúci graf (Obr. 3). 

 

Obrázok 3 Komparácia kyberšikanovania a tradičnej formy šikanovania podľa zapájania 

študentov do preventívnych programov 

 

 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Zo všetkých respondentov sme vybrali tých, ktorí v otázke o prostriedkoch a častosti 

uviedli, že sa už stretli s kyberšikanovaním. Z celkového počtu týchto obetí, sa až 88,4 % 

obetí nezúčastnilo žiadnej prednášky, ktorá by bola zameraná proti kyberšikanovaniu. Počet 

obetí kyberšikanovania by bol pravdepodobne výraznejšie nižší, keby dospievajúci dobre 

poznali riziká internetu a vedeli by, akému správaniu sa majú na internete vyvarovať. 

Preto je dôležité nezanedbávať oblasť prevencie ani pri tomto sociálno-patologickom jave. 

Počet obetí kyberšikanovania by tak mohol byť výrazne nižší, keby dospievajúci dobre 

poznali riziká internetu, vedeli by, akému správaniu sa majú na internete vyhýbať. Taktiež je 

nevyhnutné, aby rovnako poznali aj postup intervencie, ak sa stanú obeťou kyberšikanovania. 
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O potrebe prevencie svedčí aj údaj, že 44,1 % respondentov nevie, ako by pomohlo svojmu 

kamarátovi, ak by sa stal obeťou kyberšikanovania. Prekvapujúce zistenie je, že 6,9 % 

respondentov odpovedalo, že by sa nesnažili pomôcť svojmu kamarátovi, ak by sa stal obeťou 

kyberšikanovania. My sme však nezisťovali ďalej, prečo majú dospievajúci takýto postoj. 

Môžeme sa tak len domnievať, že problematika kyberšikanovania je medzi dospievajúcimi 

zatiaľ výrazne bagatelizovaná.  

 

5. Diskusia 

 

Autorský výskum  je porovnaný aj s inými výskumami, ktoré sa realizovali v tejto oblasti.  

Výskumný tím projektu E-bezpečí z Centra prevencie rizikovej virtuálnej komunikácie 

realizoval v roku 2009 výskum, ktorý zistil, že deti sa s kyberšikanovaním stretávajú pomerne 

často. Pri riešení týchto problémov sa iba málo spoliehajú na pomoc rodičov a o situácii, do 

akej sa dostali, ich neinformujú. Rodičom by sa so svojimi problémami zverila necelá 1/4 

opýtaných detí (22,9 %). V autorskom výskume by sa rodičom so svojimi problémami zverilo 

24,3 % respondentov. Môžeme teda konštatovať, že výsledky týchto výskumov sa v tejto 

oblasti výrazne neodlišujú (Vaňkátová 2011). 

 V Českej republike v tejto oblasti realizoval podobný výskum Panáček (2011). Výsledky 

sú porovnávame v oblasti identifikácie agresora kyberšikanovania podľa obetí 

kyberšikanovania. Z výskumu Panáčka vyplynulo, že za agresora kyberšikanovania až 28,10 

% respondentov označilo spolužiaka. V autorskom výskume až 33,97 % respondentov 

identifikovalo ako agresora spolužiaka. V obidvoch výskumoch najčastejšie respondenti 

označovali ako agresorov spolužiakov. Opätovne sa tak potvrdil význam apelácie na zvýšenie 

prevencie vo formálnom prostredí. 

 

Záver 

 

 Súčasná generácia detí a mládeže je síce právom považovaná za on-line generáciu, pretože 

každodenné používanie elektronických prostriedkov je späté s ich životom, ale riziká, ktoré 

vyplývajú z nezodpovedného správania na internete, ešte nemajú úplne osvojené.  Cieľom 

tohto príspevku bolo zaoberať sa súčasným sociálno-patologickým  javom kyberšikanovania a 

predstaviť autorský výskum, ktorý sa zameriaval na mapovanie tohto javu medzi 

stredoškolskými študentmi. Autorky v príspevku apelovali na potrebu rozšírenia prevencie, 

primárne vo formálnom, a teda  školskom prostredí, nakoľko z výsledkov výskumu vyplýva, 

že ku kyberšikanovaniu dochádza najčastejšie v školskom prostredí. Včasné informovanie 

o rizikách a následkoch môže pomôcť, aby sa študenti nestali obeťou kyberšikanovania. Je 

preto dôležité, aby deti a mládež poznali preventívne opatrenia, ako aj možnosti intervencie.   
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