
Beseda o Kyberšikaně  - hodnocení žáků 7. třídy 
Termín:  25. březen 2015 
Organizace:    Ing. Miriam Vandová 
Přednášející:  Pavel Pakosta – ACET (mezinárodní organizace pro praktické vzdělávání a vyučování  
                                                     v oblasti HIV/AIDS a rizikového chování mládeže). 
 
1/           Pan Pakosta nám ukázal všechny druhy kybešikany a také nám uváděl i skutečné příběhy, 
z nichž některé končily i smrtí. Poučil nás, abychom neukazovali své choulostivé fotky na sociálních 
sítích, abychom si nedomlouvali schůzky s někým, koho neznáme osobně. A také nám řekl jednu pro 
většinu z nás důležitou věc. Většina našich přátel na facebooku nejsou naši opravdoví přátelé. 
               Celou prezentaci provázela videa s ovečkami, která byla velmi poučná. Z celé besedy jsem si 
zapamatovala, že není za potřebí se na PC seznamovat s každým, kdo mi pošle žádost o přátelství, a 
že za „každým druhým“ se může nacházet někdo, kdo si nechce jenom psát. 
               Celá beseda byla super, přednášející byl příjemný a usměvavý. Pro mě to byla nejlepší 
beseda ze všech, co jsme zatím v sedmé třídě měli. 
 
2/        Beseda nás měla varovat před nebezpečím na internetu, např. prostřednictvím facebooku. Já 
sice facebook nemám, ale poučila jsem se. Pan Pakosta nám pouštěl názorná videa – animovaná i 
hraná. Jedno z nich bylo o dívce, která si chtěla zvětšit popularitu na faebooku tím, že vyfotila sama 
sebe v odvážném oblečení. Hned si jí začalo všímat více lidí. Do přátel si ji chtěl přidat neznámý kluk. 
Tak si ho přidala. Chtěl se s ní sejít, ale ona nechtěla. Potom zveřejnila, že půjde odpoledne ven, 
podívat se na koně. Protože měla na profilu napsané, kde bydlí, tak si ten kluk, co se s ní chtěl sejít, 
tam na ni počkal. Dívka se ho bála, chtěl ji dokonce znásilnit, ale shodou náhod se mu to nepodařilo. 
Měla štěstí a utekla mu. Poté, co doběhla domů, si na facebooku změnila identitu. Tento příběh 
dopadl dobře, na rozdíl od ostatních, které skončili smrtí. Velmi mě ty pravdivé příběhy poučily. 
Nesmíme na internetu věřit nikomu, ani když se tváří mile. Nikdy nevíme, kdo u počítače skutečně 
sedí. 
              Beseda se mi líbila a byla bych ráda, kdybychom do budoucna podobnou měli. 
 
3/          Přednáška byla pro nás velmi zajímavá, jelikož internet, sociální sítě a především facebook 
používám i několikrát denně. Vím, že tam na nás čekají i různá nebezpečí, ale nevěnuji tomu až zas 
takovou pozornost, ale vždy si rozmyslím, koho si přidám do přátel. Jsem moc ráda, že jsem se mohla 
seznámit s tím, co se všechno může ve virtuálním světě přihodit. 
             Pan Pakosta to měl velmi dobře připravené a nás všechny beseda velmi zaujala. Prezentoval 
případy dětí z celého světa, které bohužel většinou skončily velmi špatně. Seznámil nás s veškerým 
nebezpečím, které nám hrozí, pokud nebudeme opatrní. Připodobnil internet k dálnici, což bylo velmi 
výstižné. Beseda byla super! 
 
4/            Pan Pakosta byl velmi milý. Vysvětlil nám pojmy šikany a kyberšikany, seznámil nás 
s různými situacemi a následky kyberšikany. Také nám poradil, jak se máme zachovat, pokud máme 
nějaké podezření na něco, co by nás mohlo ohrozit. Upozornil nás také na možné obtěžování přes 
internet, na to jak nevinný může být začátek.  
               Přednáška byla doplněna skutečnými příběhy ze života obětí šikany. Mnohdy měly příběhy 
tragický konec nebo následky a vzpomínkami, které se neustále vracejí. 
                Beseda se mi velmi líbila. Asi každý si z ní vzal poučení. Pan Pakosta také naši třídu pochválil 
za pozornost a naše vzorné chování. 
 
Dne 6. 4. 2015                                                           zpracovala Ing. Miriam Vandová, metodička prevence 
 
 
Odkaz:      https://www.youtube.com/watch?v=M386fhMNEE0 


