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Kyberšikanovanie – novodobý sociálny problém 

Cyberbullying – a modern social problem 

HALACHOVÁ, Magdaléna, Mgr., ŽIAKOVÁ, Eva, prof., PhDr., CSc. 

 

 

Abstrakt: Autorky sa vo svojej práci zamerali na novodobý sociálny problém 

kyberšikanovania u študentov navštevujúcich vysokú školu. Primárnym cieľom práce bolo 

popísať šikanovanie prostredníctvom informačných technológií, aké sú druhy a prostriedky, 

ale aj aké dôsledky môže spôsobovať. Autorský výskum  ponúka interpretáciu vybraných 

výsledkov. Formálne sa práca skladá z dvoch častí. Prvá obsahuje základné informácie 

o kyberšikanovaní, prostriedkoch, formách a druhá poníma o dôsledkoch kyberšikanovania 

v oblasti prežívania, správania, sociálnych vzťahov a psychosomatických ťažkostí. 

 

Kľúčové slová: kyberšikanovanie, dôsledky 

 

Abstract: In their work, the authors concentrated on the modern social problem of cyber-

bullying within students attending university. The primary goal of the thesis was to describe 

bullying through informational technologies, what are its types and means, and also what 

consequences it can cause. The author's research in this field subsequently offers an 

interpretation of the results. Formally the thesis consists of two parts. The first contains basic 

information on cyber-bullying, its means, forms and the second is abaut consecvention of 

cyberbullying in area survival, behavior, social relations and psychosomatic complaints. 

 

Keywords: cyberbullying, consequences 

 

 

Úvod 

 

Rozvoj spoločnosti v ostatnom období priniesol prudký vývoj technologických možností. 

V dôsledku toho sa rozširujú ponuky nových zariadení, ktoré zabezpečujú ľuďom vyšší 

komfort, uľahčujú im život, no prinášajú i značné riziká. Práve rozvoj informačných 

technológií v niekoľkých posledných desaťročiach je dôkazom pokroku spoločnosti. Kde je 

však prudký rozvoj a technológií prinášajú osoh na jednej strane, na strane druhej sa môžu 

vyskytnúť i mnohé nebezpečenstvá a hrozby s týmto rozvojom úzko prepojené.  

Jednou z nebezpečných foriem správania sa v informačnom – internetovom prostredí je 

kyberšikanovanie, ktoré vymedzuje Breguet (2007) ako formu šikanovania, pri ktorej 

páchateľ volí formu obťažovania jeho obete prostredníctvom technologických zariadení. 

Môže byť úplne anonymné s minimom úsilia, alebo vykonávané opakovane. Podobne tento 

pojem podáva Dehue (2008, in: Krejčí, 2010), podľa ktorého je kyberšikanovanie trýznením, 

hrozbami, obťažovaním, ponižovaním, strápňovaním alebo inými útokmi medzi mladistvými. 

Má rovnaké charakteristiky ako nepriame tradičné šikanovanie, ktoré sa deje opakovane, 

zahŕňa psychické násilie a je zámerné.  

 

 

1. Výsledky výskumu 

 

 Následne budú predstavené konkrétne výsledky výskumu, ktoré sú rozdelené do dvoch 

častí. Prvá je venovaná kyberšikanovaniu a jeho formám, bližšie zameraná na obeť. Výsledky 

sú deskriptívne. Druhá je orientovaná na zistenie rozdielnosti medzi skupinou 

kyberšikanovaných a skupinou nekyberšikanovaných v oblastiach sociálnych vzťahov, 
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prežívania, behaviorálneho správania a psychosomatických prejavov. Výsledky sú spracované 

prostredníctvom t-testu. 

 

1.1 Výsledky orientované na oblasť mapovania kyberšikanovania 

 

Nasledujúca časť bude venovaná deskripcii odpovedí respondentov v oblasti foriem, 

frekvencií, dôvodov elektronického šikanovania a tiež aj označeniu, kto je najčastejším 

agresorom pri vysokoškolských študentoch. 

V prvej časti sme sa dopytovali respondentov, či už niekedy niekoho kyberšikanovali, 

koľko krát a v akej forme sa to odohrávalo. Všetky odpovede reprezentuje Tabuľka 1, ktorá 

taktiež uvádza rozdiely medzi skupinou kyberšikanovaných a nekyberšikanovaných aj 

v početnom aj percentuálnom zastúpení.  

Táto otázka sa zaoberala aj študentmi, ktorí boli sami obeťou kybernetického násilia, či 

voči inému využili informačné  technológie. 

Tabuľka č. 1. Rozdelenie výskumnej vzorky na základe formy a frekvencie kyberšikanovania z pozície 

agresora 

 

nikdy 1-2x 3-4x 5x viac 

n % n % n % N % 

Prihlásili cudzím prihlasovacím menom, aby 

ste získali informácie?  

Kyberšikanovaní 53 46,9 45 39,8 5 4,4 10 8,8 

ne-kyberšikanovaní 83 61,5 38 28,1 6 4,4 8 5,9 

Poslali e-mail z cudzieho účtu?  

Kyberšikanovaní 91 80,5 11 9,7 4 3,5 7 6,2 

ne-kyberšikanovaní 115 85,2 12 8,9 6 4,4 2 1,5 

 Vydávali na internete za niekoho iného?  

Kyberšikanovaní 60 53,1 41 36,3 5 4,4 7 6,2 

ne-kyberšikanovaní 80 59,3 40 29,6 6 4,4 9 6,7 

Obťažovali alebo zastrašovali niekoho cez 

internet?  

Kyberšikanovaní 99 87,6 8 7,1 1 0,9 5 4,4 

ne-kyberšikanovaní 125 92,6 6 4,4 2 1,5 2 1,5 

 Vysmievali sa z niekoho prostredníctvom 

sociálnych sietí (facebook, twitter, 

google+,..)?  

Kyberšikanovaní 69 61,1 20 17,7 8 7,1 16 14,2 

ne-kyberšikanovaní 105 77,8 21 15,6 4 3 5 3,7 

Poslali ďalej súkromnú konverzáciu z 

„pokecov“ (ICQ, Skype atď.)   alebo e-mail 

bez súhlasu druhej zúčastnenej osoby?  

Kyberšikanovaní 46 40,7 44 38,9 11 9,7 12 10,6 

ne-kyberšikanovaní 86 63,7 26 19,3 15 11,1 8 5,9 

Poslali upravené fotky, video alebo skreslené 

informácie o niekom na web bez jeho 

súhlasu?  

Kyberšikanovaní 92 81,4 13 11,5 5 4,4 3 2,7 

ne-kyberšikanovaní 125 92,6 10 7,4 0 0 0 0 

Použili informácie dostupné na webe na 

prenasledovanie,   obťažovanie, alebo 

mätenie niekoho konkrétneho?  

Kyberšikanovaní 97 85,8 8 7,1 4 3,5 4 3,5 

ne-kyberšikanovaní 132 97,8 3 2,2 0 0 0 0 

Hovorili na webe hrubo/urážlivo? 

Kyberšikanovaní 47 41,6 37 32,7 8 7,1 21 18,6 

ne-kyberšikanovaní 65 48,1 43 31,9 10 7,4 17 12,6 

Prihlásili niekoho iného pre určitú aktivitu na 

webe bez jeho zvolenia?  

Kyberšikanovaní 88 77,9 20 17,7 5 4,4 0 0 

ne-kyberšikanovaní 121 89,6 11 8,1 1 0,7 2 1,5 

 Poslali niekomu urážlivé alebo zastrašujúce 

správy, aj keď boli myslené ako vtip?  

Kyberšikanovaní 70 61,9 25 22,1 8 7,1 10 8,8 

ne-kyberšikanovaní 100 74,1 20 14,8 5 3,7 10 7,4 

Kyberšikanovaní : n = 113, 

Nekyberšikanovaní : n = 135 
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Výrazné rozdiely medzi týmito dvomi skupinami nie sú a kyberšikanovanie proti iným 

využívajú obe skupiny približne rovnako, aj keď v každej jednej odpovedi skupina ne-

kyberšikanovaných vo väčšinovom percentuálnom zastúpení odpovedala na jednotlivé otázky 

v stĺpci nikdy, ako ich spolužiaci, ktor sa „na vlastnej koži“ stretli s kyberšikanovaním. 

Z tohto zistenia vyplýva, že práve kyberšikanovaní sú častejšími páchateľmi v tomto 

sociálno-patologickom jave. Veľmi výrazne sa tento problém vyskytuje aj pri vysmievaní sa 

prostredníctvom sociálnych sietí, kedy až 14,2 % obetí označilo odpoveď 5x a viac oproti 3,7 

% u ne-kyberšikanovaných. Najalarmujúcejšia je však položka o posielaní súkromnej 

konverzácie z „pokecov“ alebo emailov bez súhlasu zúčastnenej osoby, kedy až o 19,6 % viac 

obetí kyberšikanovania bolo v tejto položke agresorom voči svojej obeti. Za pozornosť stoja 

aj otázky týkajúce sa informácií dostupných na webe pre účely prenasledovania, obťažovania, 

alebo mätenia niekoho konkrétneho, kde kyberšikanovaní vo všetkých položkách jasne 

prevažujú nad agresormi, oproti ne-kyberšikanovaným. Možno jasne vidieť, že práve ne-

kyberšikanovaní si až v 97,8 % vybrali možnosť, že túto formu nepoužili ani jeden krát.  

Z výsledkov v tejto časti sa môžeme domnievať, že aj keď sám jedinec je obeťou 

kyberšikanovania, vo viacerých prípadoch to nie je prekážka v tom, aby túto formu násilia aj 

on použil voči inej obeti a tak sa stal jej agresorom. Môže to byť z toho dôvodu, že osoba 

pociťuje potrebu na niekom sa „vyvŕšiť“ a nenechávať si prežívanie súvisiace 

s kyberšikanovaním len pre seba ale posúvať ho ďalej. Potvrdzuje to typ agresora, takzvaný 

The Vengeful Angel (pomstychtivý anjelik), ktorý sám seba za agresora nepokladá, ale snaží sa 

kybernetickým násilím „bojovať“ proti niekomu v mene spravodlivosti. Taktiež to môžu byť 

aj The Inadvertent Cyberbullys (neúmyselní agresori), ktorí sa práve tak nepovažujú za 

násilníkov a svoje obete kyberšikanujú buď z hnevu, alebo si z nich radi strieľajú.  

Ďalšia tabuľka predstavuje zastúpenie kybernetických prostriedkov šikanovania, ktoré 

boli použité proti vysokoškolským študentom a tiež, ako často na nich bolo toto násilie 

páchané. Tabuľka 2 sa týka iba obetí elektronického násilia (n = 113), odpovede do nej 

zaznačilo aj niekoľko jedincov, ktorí seba za kyberšikanovaného nepovažujú aj napriek 

vysvetleniu pojmov. Domnievame sa, že napriek tomu, že boli elektronicky šikanovaní a aj 

viac krát, nezanechalo to na nich také dôsledky, ako na tých, ktorí síce boli šikanovaní možno 

len jeden krát, ale nedokázali sa s tým vyrovnať. Respondenti mali v dotazníku vysvetlené aj 

to, čo majú pod jednotlivými frekvenciami rozumieť (takmer každý deň, často = aspoň 2x 

týždenne, občas = aspoň 2x za mesiac, málo = menej ako 2x za mesiac, vôbec). 
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Tabuľka č. 2 . Rozdelenie výskumnej vzorky kyberšikanovaných, na základe formy a frekvencie 

kyberšikanovania z pozície obeti 

 

takmer 

každý 

deň často občas Málo Vôbec 

N % n % n % n % n % 

Prostredníctvom SMS alebo MMS 5 4,4 3 2,7 3 2,7 24 21,2 78 69 

E-mailovou komunikáciou  4 3,5 0 0 8 7,1 19 16,8 82 72,6 

Prostredníctvom chatu a diskusií na webe  6 5,3 4 3,5 16 14,2 42 37,2 45 39,8 

Prostredníctvom blogov a iných webových 

aplikácii  
2 1,8 2 1,8 6 5,3 11 9,7 92 81,4 

Krádežou identity 2 1,8 4 3,5 6 5,3 20 17,7 81 71,7 

Umiestnením FOTIEK šikanovania alebo 

šikanovaného na webové stránky  
0 0 4 3,5 2 1,8 17 15 90 79,6 

Zneužitím cudzieho účtu, e-mailu apod.  2 1,8 1 0,9 8 7,1 23 20,4 79 69,9 

Prostredníctvom telefónneho rozhovoru  3 2,7 7 6,2 12 10,6 29 25,7 62 54,9 

Umiestnením VIDEA šikanovania alebo 

šikanovaného na webové stránky  
1 0,9 1 0,9 2 1,8 5 4,4 104 92 

Prostredníctvom sociálnych sietí  3 2,7 7 6,2 5 4,4 43 38,1 55 48,7 

 

Za najčastejšiu formu kyberšikanovania môžeme považovať šikanovanie prostredníctvom 

chatov a diskusií na webe,  pretože až 5,3 % respondentov je  takto  denne konfrontovaných. 

Na odpovedi často sa rovnako podieľajú telefónne hovory aj sociálne siete (6,2 %). Telefónne 

hovory sa početne vyskytovali aj v stĺpci občas a to až v 10,6 %.  Častejšie to však v tomto 

prípade bolo prostredníctvom chatu a diskusií (14,2 %). Málo kyberšikanované obete sú 

prostredníctvom sociálnych sietí (38,1 %) a chatu a diskusií (37,2 %). Za najmenej využívané 

prostriedky kyberšikanovania sú vyžívané umiestňovanie videa šikanovania alebo 

šikanovaného na webe (92 %) a kyberšikanovanie prostredníctvom blogov a iných webových 

aplikácií (81,4 %), čo je najmä v prípade umiestňovania videa veľmi prekvapivé, nakoľko 

práve na túto formu v poslednej dobe médiá najčastejšie upozorňujú. Môže to byť spôsobené 

aj tým, že náš výskumný súbor tvorili študenti vysokých škôl, u ktorých je pravdepodobnosť 

využívania tohto násilia menšia, ako pri pubescentoch a žiakoch základných škôl. Čo sa týka 

najčastejšie využívaného prostriedku, tak je to jednoznačne chat a diskusie, môže to 

znamenať, že študenti nemajú až takú potrebu komunikovať iba so svojimi známymi, ale 

púšťajú sa aj do rozhovorov s cudzími ľuďmi a následne sa vystavujú riziku.  

Za jednu z najvýznamnejších otázok, ktoré sme kyberšikanovaným respondentom 

položili, pokladáme otázku: „Z akého dôvodu si myslíte, že si Vás agresor/ ka vybral/ a?“,  

kde mohli voľne naformulovať a doplniť svoju odpoveď.  Následne sme tieto dôvody iba pre 

názornejšie zobrazenie a konkrétnejšiu tvorbu obrazu roztriedili do 11-tich kategórií, ktoré 

predstavuje nasledujúci graf 1. Taktiež uvedieme niektoré konkrétne odpovede respondentov.  
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Graf č.1. Rozdelenie výskumnej vzorky kyberšikanovaných na základe dôvodu pre ich výber za obeť 

 

Ako z grafu vyplýva, najviac bolo obetí ktoré nevedeli, prečo boli práve oni agresorom 

vybrané. Je to pomerne vysoké percento, a to hlavne z toho dôvodu, že samotná obeť ani 

nevie čo má v budúcnosti odstrániť alebo čomu sa má vyhnúť, aby sa tento skutok 

neopakoval.  Pomerne často sa vyskytovali aj  pomsta a žiarlivosť. Z odpovedí respondentov 

zaradených do tejto kategórie vyplýva, že práve riešenie si partnerských nezhôd sa 

jednoznačne prenáša do kybernetického priestoru, kde je omnoho jednoduchšie vyjadriť svoje 

názory, pocity. Tiež aj „skrytie“ sa pred dôsledkami za svoje činy do anonymity prístroja 

a asynchronizácie komunikácie. Agresor sa tak môže stať neosobnejším a krutejším, ako 

v prípade priameho konania „face to face“. Často krát si obete uvedomujú, že sú ľahkou 

obeťou pre šikanovanie. Ako príklad uvádzame vyjadrenia dvoch respondentov. „Som mierna 

povaha – nemôžem povedať, že mám nízke sebavedomie, ale nerada sa priečim, hádam 

a riešim konflikty. Nosím okuliare, mám dobré známky, nemám veľa priateľov (len málo 

ozajstných), som bacuľka a podobne. Vždy sa niečo nájde keď si chce agresor niečo dokázať“ 

(žena, 22 rokov). „Som od malička samotár a radšej sa od spoločnosti dištancujem. Preto 

som ľahká obeť“ (muž, 23 rokov). Taktiež si obete uvedomovali aj to, že nie práve v nich 

musí byť niečo, čo agresora pre čin vyprovokuje, a uvádzajú, že to robil „zo srandy“, z nudy. 

Práve tieto kategórie reprezentujú výpovede respondentov, ktoré ďalej uvádzame. 

„Jednoduchý dôvod bol ten, že to dotyčnému prišlo vtipné a asi sa chcel trochu ukázať aj 

v partii“ (žena, 21 rokov). „Ona si ma nevybrala, robí to každému, kto jej príde pod ruku“ 

(žena, 24 rokov). Nech to robil agresor z akéhokoľvek dôvodu, podstatné je, aby si obeť 

uvedomovala práve tento fakt, že chyba nie je v nej, ale v agresorovi.  

 

 

1.2 Výsledky orientované na oblasť dôsledkov kyberšikanovania 

 

Nasledujúca časť sa bude zaoberať porovnávaním, dvoch skupín (kyberšikanovaní, 

nekyberšikanovaní) v oblasti sociálnych vzťahov, prežívania, správania a psychosomatických 

prejavov. Štatisticky vyhodnocovaná bude prostredníctvom Independent-samples t-testu 

(SPSS).  

Oblasť prežívania 

Pre zistenie rozdielnosti v tejto kategórii, sme použili v dotazníku 10 výrokov z tejto 

oblasti s ktorými mal respondent možnosť len súhlasiť alebo nesúhlasiť. Výsledok prezentuje 

Tabuľka 3.  
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Tabuľka č. 3.  T-test prežívanie 

  n X S t P (α) CI (95%) 

P 

113 14,257 2,423 

4,632 0,000*** 0,777 1,928 135 12,904 2,123 

P - prežívanie  
***veľmi vysoko signifikantné rozdiely 

 

Na základe realizovaného t-testu môžeme konštatovať, že rozdiely medzi skúmanými 

premennými v oblasti prežívania sú veľmi vysoko signifikantné. Z tohto vyplýva, že sú 

významné rozdiely v oblasti prežívania medzi skupinou kyberšikanovaných a tých, ktorí 

kyberšikanovaní neboli v smere negatívneho prežívania pre kyberšikanovaných jedincov.  

Oblasť  správania  

Aj tu sme ponúkli opytovaným 10 výrokov, s ktorými mali možnosť súhlasiť, alebo 

nesúhlasiť. Štatistické spracovanie prebehlo za pomoci t-testu, ktorého výsledok sa nachádza 

v Tabuľke 4.  

Tabuľka č 4. T-test správanie 

  n X S T p (α) CI (95%) 

B 

113 14,965 1,767 

3,218 0,001*** 0,268 1,113 135 14,274 1,608 

B – správanie 

***veľmi vysoko signifikantné rozdiely 

 

Na základe realizovaného t-testu môžeme konštatovať, že rozdiely medzi skúmanými 

premennými v oblasti behaviorálnej  sú veľmi vysoko signifikantné. To znamená, že aj 

v tejto oblasti sa potvrdili významné rozdiely medzi porovnávanými skupinami v oblasti 

správania v negatívnom smere pre kyberšikanovaných jedincov.  

Oblasť sociálnych vzťahov 

Aj tu sme ponúkli respondentom 10 výrokov o sociálnych vzťahov s možnosťami 

súhlasím, nesúhlasím. Aj v tejto oblasti sme použili t-test pre štatistické spracovanie 

výsledkov následne vyznačené v Tabuľke 5. 

Tabuľka č. 5. T-test sociálne vzťahy 

  n X S t p (α) CI (95%) 

SV 

113 15,186 1,43 

1,631 0,104 -0,059 0,623 135 14,904 1,292 

SV – sociálne vzťahy  

 

Na základe realizovaného t-testu môžeme konštatovať, že rozdiely medzi skúmanými 

premennými v oblasti sociálnych vzťahov sú nesignifikantné. Zrealizovaný test nepotvrdil 

signifikantnosť rozdielov medzi týmito skupinami no pozorujeme náznaky rozdielov v troch 

prípadoch.  

Oblasť psychosomatických ťažkostí 

V tejto oblasti sme ponúkli respondentom 39  druhov psychosomatických ťažkostí od 

Mauscha (2008) s možnosťou označenia ich výskytu nikdy, zriedkavo a často. Tieto poruchy 

obsahujú predovšetkým subjektívne prežívané poruchy jedincom v stresových situáciách. 
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Týka sa nervového systému, krvného obehu, tráviaceho systému, porúch sexuálnych funkcií 

a ďalších. Tento výsledok reprezentuje Tabuľka 6.  

Tabuľka č. 6. T-test psychosomatické ťažkosti 

  n X S t p (α) CI (95%) 

PS 

113 65,434 13,923 

5,309 0,000*** 5,507 12,012 135 56,674 11,661 

 PS – psychosomatické ťažkosti 
***veľmi vysoko signifikantné rozdiely 

 

Na základe realizovaného t-testu môžeme konštatovať, že rozdiely medzi skúmanými 

premennými v oblasti psychosomatických ťažkostí sú veľmi vysoko signifikantné na 

0,005% hladine spoľahlivosti. Ponúkame Tabuľku 7, so siedmimi somatickými ťažkosťami, 

v ktorých boli pozorované najzávažnejšie rozdiely. 

Tabuľka č. 7. Rozdelenie výskumnej vzorky v oblasti psychosomatických ťažkostí 

  

nikdy zriedkavo často 

KS % NKS % KS % NKS % KS% NKS % 

Silný tlkot srdca 16,8 30,4 59,3 61,5 23,9 8,1 

Pocit spavosti 10,6 25,9 38,9 36,3 50,4 37,8 

Potenie sa 17,7 39,3 54,1 48,1 28,3 12,6 

Depresívne stavy 31,9 54,8 45,1 37,8 23,9 7,4 

Bolesti hlavy 28,3 35,6 45,1 54,1 26,5 10,4 

Rýchla fyzická únava 31,9 51,1 44,2 43,1 23,9 5,9 

Náhly strach 56,6 76,3 28,3 19,3 15,1 4,4 

KS - Kyberšikanovaní : n = 113,  

NKS – Ne-kyberšikanovaní : n = 135  

 

 

Nakoľko somatických položiek je veľa, následne iba vymenujeme ďalšie, v ktorých boli 

rozdiely a v ktorých mali kyberšikanovaní výraznejšie somatické ťažkosti oproti 

nekyberšikanovaným jedincom. Sú nimi: tlaky v brušnej dutine, strata telesnej váhy, tlaky 

v hlave, bolesť a pichanie v srdci, poruchy spánku, červenanie sa v tvári a na krku. 

 

 

Záver 

 

Rozvoj technológií v súčasnosti je nezastaviteľný a internet sa stáva moderným, rýchlym 

médiom či komunikačným prostriedkom. Ako sme však predstavenou prácou poukazovali, s 

týmto rozvojom súvisia i nebezpečenstvá. Tým je i kyberšikanovanie, ktorým tradičná forma 

šikanovania dostáva nový, širší rozmer. Je to dosiaľ málo prebádaná problematika, ktorá 

zasahuje užívateľov internetu i v staršom veku. Hlavne pre túto vekovú kategóriu je 

nedostatok programov a informácií o možnostiach intervencií. Je preto dôležité tento problém 

a jeho dôsledky presne pomenovať a ďalej skúmať, aby sme prostredníctvom nich mohli nájsť 

cesty ako primerane na internetovú agresiu reagovať. 
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