
Řešení kyberšikany z pohledu rodiče 

 

Pokud rodič zjistí, že se jeho dítě stalo účastníkem kyberšikany – např. její obětí – má několik možností, jak 

postupovat. Předně je nutné podpořit samotnou oběť -  ukončit komunikaci, blokovat útočníka atd. Mezi 

další důležité kroky z pohledu rodiče patří: 

 

1. Zajistit bezpečí a podporu dítěte 

Prvním krokem je zajistit, aby se dítě v domácím prostředí cítilo bezpečně a aby mělo ve svém rodiči 

bezpodmínečnou podporu. Rodiče proto musí ukázat slovy a činy, že i oni chtějí dosáhnout stejného 

výsledku, jako jejich dítě – aby kyberšikana přestala. 

 

2. Vyšetřit situaci 

Dalším krokem je vyšetření vzniklé situace samotným rodičem – rodič musí porozumět, co přesně se stalo, 

kdo byl do kyberšikany zapojen, jaká byla prvotní příčina apod. Nalezení příčiny pomůže rodiči zvolit 

adekvátní postup a řešení – ať již bylo jeho dítě obětí či agresorem. 

 

3. Vyhnout se bezprostřednímu zákazu přístupu dítěte k IT 

Rodič by se neměl snažit vzniklou situaci řešit zákazem přístupu dítěte ke komunikačním technologiím, 

které do té chvíle používalo (např. instant messengery, sociální sítě). Tato strategie vzniklou situaci nijak 

neřeší, nemá ani preventivní efekt. Zákazy používání elektronických komunikačních nástrojů omezují 

přirozenou komunikaci dětí, které jsou zvyklé internetové služby aktivně využívat. Zákazy využívání IT 

nástrojů ani blokování závadného obsahu samotnou kyberšikanu neřeší. 

 

4. Kontaktovat školu, specializovanou instituci či přímo rodiče agresora 

Běžnou součástí procesu řešení kyberšikany je kontaktování školy, poskytovatele služby, v rámci které 

kyberšikana probíhá, specializované instituce či přímo rodiče agresora. Společně s nimi pak může rodič 

zajistit odstranění závadných materiálů, provést blokaci, promyslet postup řešení apod. V některých 

případech je rovněž vhodné kontaktovat Policii ČR – a to zejména tehdy, pokud je oběti vyhrožováno 

fyzickým napadením nebo pokud existuje podezření, že byl spáchán trestný čin. 

 

5. Vyvodit důsledky a stanovit opatření 

V případě, že se dítě stalo pachatelem kyberšikany, je nutné ho potrestat, v případě opakovaného páchání 

kyberšikany pak trest úměrně zvyšovat, aby si uvědomilo, že je jeho chování neakceptovatelné a opravdu 

závažné. Zároveň je však třeba jej pozitivně motivovat tak, aby v sobě nefixovalo nežádoucí vzorec chování 

(např. pokud dostane nálepku agresor, bude se jako agresor v budoucnu chovat). Vždy je třeba být důsledný 

– pokud rodič postupuje nedůsledně a nevyžaduje dodržování pravidel, pachatel pochopí, že se takto může 

chovat i v budoucnu, protože mu kyberšikana „prošla“. 

 

6. Spolupracovat se školou 

I po skončení kyberšikany je vhodné nadále spolupracovat se školou, která kyberšikanu dítěte řešila, a 

podpořit její úsilí o zajištění bezpečnosti žáků i učitelů, zajímat se jak byli potrestáni pachatelé, jaká opatření 

bude škola nadále realizovat ke zlepšení bezpečí svých žáků. 

 


