
Kyberšikana 

 

Když jsme to slovo slyšeli poprvé, ani jsme nevěděli, co to znamená. Teď už to víme. 

Byli jsme na Facebooku, psali s kamarádkami,  prohlíželi si fotky.  Prostě si užívali všech 

vymožeností moderní techniky. Mamka jako vždy nás napomínala: nikomu cizímu tam 

nic nepiště,nikdy nevíte kdo to  je a něco se může stát.A proč? Ptali jste se, vždyť přes 

počítač se nemůže nic stát. To by jste se divili  na to mamka.Mám kolegyni v práci  a ta mi 

vyprávěla příběh své dcery Jitky.  Je jí 16 let a profil na facebooku už dávno zrušila.Začalo 

to prý nevině.Všichni ve třídě se chlubili svými úžasnými profily  na Facebooku ,tak si ho 

naše Jitka založila taky.Neviděla jsem v tom nic špatného, myslela jsem si, že si tam píše 

s kamarádkami ,  hraje si hry.Později jsem se ,ale nestačila divit.Z Jitky se stala ustrašená 

holka,která se  všeho bála. Po příchodu ze školy  si zalezla do pokojíčku a neměla vůbec 

potřebu s někým komunikovat.Seděla u počítače s mnohdy zasněným pohledem.Nechtěla 

vůbec chodit ven a kamarádky jí stačili prý jen ty co si s nimi píše.Postupem času,už ale 

počítač téměř nezapínala a byla čím dál  více uzavřenější, mnohem víc ustrašenější.  Prostě 

se strašně změnila.Po nějakém čase jsem to nevydržela a začala jsem se ptát.Co se děje, 

čeho se bojí,proč se všem kolem sebe tak straní?Rozplakala se a začala vyprávět. Na 

facebooku si našla kamaráda.Začali si psát,bylo jí s ním fajn.Po čase mu napsala na sebe 

telefon i adresu,proč taky ne,byla s ním legrace a hodně si spolu i rozuměli.Naivně si 

myslela,že je zamilovaná a těšila se na každé písmenko od něj.Za nějakou dobu,ale začal 

být dotěrný. Posílal jí nechutné vzkazy a mermomocí se s ní chtěl sejít.Začala se 

bát.Smazala si svůj profil v naději , že se ho zbaví,ale tím to zdaleka neskončilo, Naopak , 

začali jí chodit ještě nechutnější  esemesky  a ona nevěděla co dál.Vyčítala si,že mu na sebe 

dala kontakty.Vyhrožoval jí,že si na ní někde počká a podobně.Bála se,čemuž se 

nedivím.Tak jsem zakročila , nahlásili jsme to na policii,zrušili jsme sim kartu a zatím je 

klid.Jen Jitka se kapku poučila a nikdy už nebude nikomu sdělovat soukromé věci týkající 

se její osoby. A my díky tomuhle také už víme, že jsou lidé i zlí a co vše dokáží. Víme co 

může způsobit kyberšikana a máme i představu co to obnáší. 

 


