
Skupinová práce – analýza textů, komentářů z internetu.  

1. krok. JEDNOTLIVCI: 

1 

Dostanou text se situací.  
Určí nevhodné chování, pokusí se ho pojmenovat. 
2 

Dostanou pojem.  
Pokusí se vymyslet konkrétní příklady s nevhodným chováním. 
 
 

Situace (1 situace ke každému pojmu): 
 
Příklady: 
(a) hoax 

Odesílatel: novak@seznam.cz 

POZOR POZOR! 

Když vás násilník přinutí vybrat peníze z bankomatu, zadejte PIN obráceně. Máte-li 1234, zadejte 

4321. Bankomat sice peníze vydá, ale zároveň přivolá i policii. Tato zpráva se před nedávnem 

dokonce objevila i v TV! Přepošlete to všem vašim kontaktům!!!!!!! 

 

(b) stalking 

LIBERECKÝ KRAJ - SMS zprávy se staly její noční můrou.  

Včera policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení 39 letému muži ze Žandovska podezření z 

přečinu nebezpečného pronásledování. Ten již od poloviny prosince loňského roku do letošního 

května obtěžoval svoji bývalou, o dva roky starší přítelkyni  svými sms zprávami. Esemesky se pro ni 

staly doslova noční můrou. Každý den jí  jejich prostřednictvím  sděloval, jak ji velmi miluje, a že 

chce jejich vztah obnovit. Když jeho vyznání neopětovala, vyhrožoval jí fyzickým násilím a urážel jí. 

Vzhledem k tomu, že se k ní choval hrubě i  jako k partnerce, brala jeho výhrůžky vážně. To jí po 

dobu několika měsíců úplně narušilo duševní rovnováhu a otočilo život naruby. Díky tomu, že v 

sobě našla odvahu a vzepřela se mu, bude její expřítel za své chování brzy potrestán soudem. Hrozí 

mu až roční pobyt za mřížemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:novak@seznam.cz


 

Pojmy: 

A Ukradená identita. Zneužití soukromých hesel a údajů. 

B Hoax. Ignoruj a nepřeposílej řetězové zprávy (e-maily). 

C Emotikony (smajlíky) používej, chceš-li specifikovat tón svého vyjádření, náladu, ovšem 
neočekávej, že jejich včlenění do textu ulehčí jinak urážlivě míněnou zprávu. Užívej emotikony 
střídmě.  

D Udržuj „flame wars“ (plamenné války = hádky v internetové diskuzi) pod kontrolou. 

E Respektuj soukromí ostatních lidí, neprohlížej si jejich e-mailovou schránku, ani soukromý profil 
na soc. sítích, naskytne-li se ti příležitost. 

F Trolling (trollování). Troll (anonymní účastník) diskusních fór se baví rozvracením diskuzí, záměrně 
provokuje účastníky diskuze provokativními a urážlivými příspěvky. Trolling je spojován s 
kyberšikanou. 

G Stalking na internetu. Intenzivní a dlouhodobé fyzické či virtuální pronásledování, obtěžování 
zprávami. 

 

 

2. krok. DVOJICE: 

Najdou se dvojice se stejnou situací; zvlášť dvojice se stejným pojmem: výměna názorů, postřehů. 

 

3. krok. ČTVEŘICE: 

Navzájem se vyhledají žáci se stejnou situací s žáky se stejným pojmem. Společně řeší, jak by v 
takové situaci reagovali, jak se mohou bránit, apod. Názory poté prezentují před třídou. 

 


