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Kyberprostor	  ve	  světě	  teenagera	  	  	  
Mgr.	  Michaela	  Štá8ová,	  MBA	  –	  Ada+	  Kladno	  	  	  



+	  	  
•  On-‐line	  děA	  a	  závislost	  

•  Trochu	  hysterie	  –	  staAsAka	  

•  Proč	  to	  děA	  potřebují	  

•  Co	  je	  a	  co	  není	  v	  kompetenci	  rodičů	  

•  V	  čem	  je	  kybersvět	  dobrý	  

•  Příklady	  dobrých	  příkladů	  J	  	  

	  



+	  

Kyberprostor	  	  
není	  zlý	  

	  



+	  

Rodiče	  
přehání	  	  

?	  
	  





+	  	  



+	  

Výchovné	  problémy	  

Sebepoškozování	  

Útěky	  z	  domova	  

Agresivita	  

	  

Silné	  úzkosA	  

Nespavost	  

Absence	  ve	  škole	  

Nekomunikace	  

Zhoršení	  ve	  škole	  

Poruchy	  příjmu	  potravy	  

Pornografie	  

Deprese	  



+	  

Závislost	  na	  mobilu,	  	  

na	  počítačových	  hrách	  



+	   Návykové	  chování	  versus	  závislost	  

Experiment	  

„Návyk“	  

Pravidelné	  
užívání	  

Škodlivé	  
užívání	  

Problémové	  
užívání	  

Syndrom	  
závislosA	  



384	  registrovaných	  rodin	  	  
(3	  roky	  provozu)	  

návykové	  
chování	  

závislost	  



+	   Kdy	  se	  jedná	  o	  závislost?	  

§ DiagnosAcká	  kritéria	  MKN-‐10	  	  

	  (F10	  –	  F19,	  F63)	  

§ DiagnosAcké	  dotazníky	  a	  další	  nástroje	  

§ DSM-‐V	  

MKN-‐10	  

•  Patologické	  hráčství	  
•  Pyromanie	  

•  Kleptomanie	  

•  TrichoAlomanie	  

DSM-‐IV	  (DSM-‐V)	  

•  Patologické	  hráčství	  
•  Závislost	  na	  online	  hrách	  



+	  
Behaviorální	  závislosA	  

n  	  V	  psychiatrické	  literatuře	  od	  80.	  let	  20.	  stole=	  

n  	  Nová	  konceptualizace	  pojmu	  

n  	  Lidé	  vykazují	  prvky	  závislostního	  chování	  ve	  vztahu	  k	  určitým	  

akFvitám	  

n  	  Nelátkové	  závislosA,	  nechemické	  závislosA,	  nedrogové	  
závislosA,	  závislosA	  bez	  substancí,	  závislosA	  na	  procesech	  

n  	  Skupina	  nových,	  dosud	  nezařazených	  behaviorálních	  
závislos=	  velmi	  široká	  

n  	  Odpovídá	  všem	  běžným	  lidským	  akAvitám	  



Závislostní	  chování	  jako	  nemoc	  celé	  rodiny	  	  

Model	  rodinné	  nemoci	  –	  popírání,	  umožňování,	  
kodependence,	  odpoutání,	  závislost	  v	  rodině,	  

nedokončený	  separační	  proces	  

problémy	  paradoxně	  rodinu	  spoju j í 	  



Test	  AUDIT	  
Alcohol	  Use	  
Disorders	  
IdenAficaAon	  
Test	  	  

Dotazník	  
SASQ-‐Single	  
Alcohol	  
Screening	  
QuesAonnare	  	  

Alkohol	  
Dotazník	  
CRAFFT	  

Dotazník	  
SQIFA	  
administrován	  
YOTs	  

Testovací	  
nástroj	  MASQ	  
Maudsley	  
Adolescent	  
Substance	  
Misuse	  Tool	  

Nelegální	  
návykové	  
látky	  a	  
alkohol	  



+	  

Z	  384	  mladistvých	  klientů	  …	  	  

…	  má	  87	  %	  z	  nich	  

vlastní	  špatnou	  zkušenost	  s	  

chováním	  na	  sociálních	  sítch	  

spojené	  s	  ponižováním,	  

zesměšňováním,	  inAmitou,	  

nahotou	  či	  pornografií	  



+	  

…	  každý	  desátý	  uživatel	  (dítě)	  
se	  na	  internetu	  seznámil	  s	  velmi	  rizikovou	  osobou	  

	  

...	  každý	  desátý	  rodič	  	  	  
dovolí	  svému	  dítěA	  (do	  9A	  let)	  založit	  profil	  (porušují	  pravidla)	  

	  

...	  každý	  šestý	  rodič	  	  	  
dává	  denně	  mobil	  či	  tablet	  dítěA	  (do	  3	  let)	  

Z	  Výzkumu	  Median,	  pro	  anAvirovou	  
společnost	  Eset	  vyplývá,	  že:	  	  



+	  

Výzkum	  (1001	  respondentů)	  	  

87	  %	  dět	  ve	  věku	  od	  10	  do	  18	  

let	  	  ví,	  že	  internet	  může	  být	  

nebezpečný	  



+	  

86%	  dě=	  
používá	  denně	  internet	  v	  mobilu	  

	  

23%	  z	  nich	  tam	  tráví	  
více	  než	  čtyři	  hodiny	  denně	  

	  

8	  %	  	  
více	  než	  sedm	  hodin	  denně	  !	  

Internet	  v	  mobilu	  (F,	  kteří	  ho	  mají)	  



+	  

Tahle	  generace	  je	  
zkažená!	  

To	  za	  nás	  nebylo!	  















+	  

Největší	  nebezpečí	  je	  v	  nás	  

Nevím	  proč	  

Nevím	  s	  kým	  

Nechce	  se	  mi	  



Kdo	  to	  má	  děA	  naučit?	  	  

Škola?	   Rodina?	  



	  

Mluví	  se	  mnou	  rodiče	  o	  tom,	  co	  dělám	  na	  internetu?	  

0,0%	   10,0%	   20,0%	   30,0%	   40,0%	   50,0%	   60,0%	   70,0%	   80,0%	   90,0%	   100,0%	  

9-‐10	  

11-‐12	  

13-‐14	  

15-‐17	  

Nikdy	   Téměř	  nikdy	   Občas	   Často	   Velmi	  často	  



Proč ?

n  	  Chtějí	  mít	  všechno	  hned	  teď	  a	  rychle	  	  

n  	  Neustálá	  kompenzace	  čehokoliv	  –	  dočasná	  úleva	  

n  	  Nechtějí	  zažívat	  negaAvní	  emoce	  (a	  nechtějí	  je	  ukazovat)	  

n  	  Mají	  vysoké	  nároky	  

n  	  Mají	  chaos	  ve	  svých	  hodnotách,	  kterých	  je	  hodně	  

n  	  Nízké	  sebevědomí	  a	  nesebehodnota	  –	  rodiče	  je	  brali	  jako	  V.I.P.	  

n  	  Chybí	  dovednost	  býA	  autonomním	  jedincem,	  chybí	  osobní	  
zodpovědnost	  	  

n Neomezený	  přístup	  –	  vyrůstají	  ve	  světě	  okamžitého	  uspokojení	  	  

n  	  Žijí	  teď	  a	  tady	  –	  nechtějí	  myslet	  na	  budoucnost	  

n  	  Každodenní	  akFvace	  dopaminu	  	  



Proč ?







Co	  potřebují	  děA…	  

RESPEKT	  

vyslechnout	  

přijet	   lásku	  

zájem	  

klid	  



+	  
Co	  s	  =m?	  	  

děA	   dospělí	  

Učit	  se	  vydržet	  chvilku	  nepohodlí	  

Přijímat	  v	  životě	  rovnováhu	  	  

(smutek	  i	  bolest	  patří	  do	  života)	  

Učit	  se	  nudit	  

Mluvit	  spolu	  





+	   …	  není	  to	  sranda	  

DěA	  ve	  věku	  15–19	  let	  	  	  

Mezi	  roky	  2010	  a	  2017	  růst	  pokusů	  o	  
sebevraždu	  o	  60	  %.	  

	  

Depresí	  trpí	  každé	  30.	  dítě	  	  

Úzkostnými	  stavy	  trpí	  každé	  10.	  dítě	  



Kyberšikana 

Cílem	  kyberšikany	  je	  někomu	  ublížit	  nebo	  ho	  zesměšnit	  za	  použit	  

elektronických	  prostředků.	  Je	  to	  úmyslné,	  nepřátelské	  chování,	  které	  

se	  obvykle	  opakuje.	  Jednotlivec	  nebo	  skupina	  útočníků	  ubližuje	  

takovým	  způsobem,	  že	  se	  oběť	  nemůže	  účinně	  bránit.	  

	  

§  hanlivé	  a	  urážlivé	  zprávy	  prostřednictvím	  SMS,	  MMS	  	  nebo	  internetu	  	  

§  zesměšňující	  nebo	  ponižující	  obrázky	  či	  videa	  posílané	  e-‐mailem	  nebo	  

vyvěšené	  na	  webové	  stránce	  	  

§  webové	  stránky,	  blogy	  s	  cílem	  zesměšnit	  někoho	  

§  zesměšňování	  prostřednictvím	  komunitních	  sítch	  

§  zneužit	  idenAty	  oběA	  –	  např.	  rozesíláním	  různých	  zpráv	  jejím	  jménem	  	  	  



Kyberstalking	  

pronásledování	  prostřednictvím	  moderních	  technologií.	  Zahrnuje	  opakované	  a	  

intenzivní	  telefonování,	  psaní	  SMS,	  e-‐mailů,	  vzkazů	  na	  sociálních	  sítch	  apod.	  Na	  

toto	  jednání	  pamatuje	  trestní	  zákoník	  (zákon	  40/2009	  Sb.)	  v	  §	  354,	  odst.	  1,	  

písmeno	  c:	  Kdo	  jiného	  dlouhodobě	  pronásleduje	  tm,	  že	  jej	  vytrvale	  

prostřednictvím	  prostředků	  elektronických	  komunikací,	  písemně	  nebo	  jinak	  

kontaktuje	  a	  toto	  jednání	  je	  způsobilé	  vzbudit	  v	  něm	  důvodnou	  obavu	  o	  jeho	  život	  

nebo	  zdraví	  nebo	  o	  život	  a	  zdraví	  osob	  jemu	  blízkých,	  bude	  potrestán	  odnětm	  

svobody	  až	  na	  jeden	  rok	  nebo	  zákazem	  činnosA.	  	  

	  

Kybergrooming	  	  

nebezpečné	  chování	  dospělých	  osob,	  které	  se	  prostřednictvím	  manipulaAvních	  

technik	  a	  navázáním	  „přátelství“	  v	  internetovém	  prostoru	  snaží	  dostat	  své	  oběA	  na	  

schůzku	  v	  reálném	  světě.	  Cílem	  jejich	  počínání	  bývá	  sexuální	  zneužit,	  točení	  a	  

focení	  pornografie,	  nucení	  k	  prosAtuci.	  Nejohroženější	  skupinou	  jsou	  děA	  a	  

dospívající	  ve	  věku	  6	  –	  15	  let.	  



Happy	  Slapping	  	  

volně	  přeloženo	  jako	  „veselé	  fackování“.	  Jde	  o	  obět	  nevyprovokovaný	  útok,	  kdy	  

útočník	  využije	  momentu	  překvapení	  náhodně	  vybrané	  osoby	  (v	  parku,	  na	  ulici,	  v	  

metru…),	  	  kterou	  následně	  zbije.	  Komplic	  vše	  natáčí	  na	  mobilní	  telefon	  a	  video	  

se	  rvačkou	  je	  poté	  umístěno	  na	  internet,	  např.	  na	  YouTube.	  	  

	  

SexFng	  	  

distribuce	  fotografií	  a	  videomateriálů	  inAmního	  charakteru	  bez	  souhlasu	  

zobrazené	  osoby.	  Buď	  tyto	  materiály	  pořizují	  oběA	  samy,	  s	  úmyslem	  zaujmout	  

nebo	  vyhovět	  svému	  partnerovi,	  nebo	  jsou	  pořizovány	  bez	  jejich	  vědomí.	  Útočník	  

tyto	  materiály	  pak	  buď	  rozesílá	  všem	  svým	  známým	  pro	  „pobavení“,	  nebo	  se	  

stanou	  prostředkem	  vydírání	  oběA.	  	  



+	   TikTok	  

•  Bývalé	  Musically,	  čínské	  ByteDance	  

•  500	  M	  uživatelů	  celosvětově	  

•  Nejstahovanější	  aplikace.	  Víc	  než	  Faceboo,	  YouTube	  či	  Instagram	  

•  Nejsledovanější	  český	  účet	  má	  přes	  1.3	  milionu	  sledujících	  a	  
získal	  je	  během	  cca	  4-‐5	  měsíců	  	  

•  Žádné	  soukromí,	  provozovatel	  chce	  raketově	  růst	  	  

•  Ideální	  pro	  pedofily	  –	  nemusí	  mít	  účet,	  mohou	  se	  bez	  omezení	  
dívat	  



+	   Tellonym	  

•  Anonymní	  posílání	  dotazů	  

•  Po	  odpovědi	  na	  dotaz	  se	  otázka	  i	  odpověď	  objeví	  na	  profilu	  
tázaného	  

•  Šikana,	  nenávist,	  vulgarity	  

•  DěA	  12	  –	  15	  let	  	  

•  Probírají	  tam	  lásky,	  sex,	  drogy,	  cigarety,	  alkohol	  

•  Záplava	  osobních	  informací	  

•  Vše	  lze	  číst	  i	  bez	  účtu	  

•  Ideální	  nástroj	  pro	  šmíráky,	  sexuální	  predátory,	  pedofily	  



+	   Tellonym	  



+	   Tellonym	  



+	   Tellonym	  



+	   Tellonym	  



+	  
Facebook	  vs.	  Instagram	  



+	  
…	  pár	  čísel	  

n 	  	  37,4	  %	  studentů	  vyzkoušelo	  v	  životě	  nějakou	  
nelegální	  drogu,	  nejčastěji	  konopné	  látky;	  průměrný	  
věk	  14,5	  let;	  

n 	  	  27,6	  %	  studentů	  hraje	  denně	  nebo	  téměř	  denně	  
počítačové	  hry,	  83,9	  %	  denně	  surfuje	  na	  internetu;	  
41,5	  %	  studentů	  tráví	  ve	  všední	  den	  na	  netu	  4	  a	  více	  
hodin	  

n 	  	  2,7	  %	  studentů	  vyzkoušela	  extázi,	  3,8	  %	  LSD	  a	  
halucinogeny,	  3,3	  %	  halucinogenní	  houby,	  1,4	  %	  
perviAn,	  1,4	  %	  kokain	  

Zdroj:	  ESPAD	  
	  







+	  
Úloha	  neurotransmiterů	  

Dopamin	  

důležitý	  pro	  iniciaAvu,	  spontaneitu	  a	  reakce	  na	  nové	  sAmuly	  

n  	  	  důležitý	  u	  všech	  typů	  závislost	  

n  	  	  dopamin	  spoušt	  chování	  důležité	  pro	  přežit	  druhu:	  přijímání	  
potravy,	  pit,	  sexuální	  chování	  –	  nutné	  spojení	  s	  libost	  –	  
poziAvní	  posilování,	  po	  dosažení	  uspokojení	  –	  pocit	  nasycení	  –	  
proces	  je	  zastaven	  

n  	  	  	  pokud	  se	  chemicky	  zvýší	  koncentrace	  dopaminu	  v	  synapsi,	  
pocit	  nasycení	  se	  nedostavuje	  –	  neustálá	  touha	  



+	  
Co	  s	  =m?	  	  

n  	  Zájem,	  pochopení	  

n  	  Nastavení	  pravidel	  

n  	  Plánování	  času	  

n  	  Terapie	  –	  sepoznání,	  
sebedůvěra	  

n  	  Hledání	  možnost,	  co	  
dělat	  ve	  volném	  čase	  

n  	  Přestřihávání	  pupeční	  
šňůry	  

	  

n  	  Edukace	  (nechce	  se	  jim)	  

n  	  Nastavení	  pravidel	  (nechce	  se	  jim)	  

n  	  Rodičovské	  kompetence	  (nemají,	  
neví	  co	  mohou)	  

n  	  Role	  matky/otce	  (vytrácí	  se)	  	  
důslednost	  (neumějí)	  

n  	  Přeprogramování	  komunikačních	  
vzorců	  	  

n  	  Separační	  proces	  (důležité!!!!)	  

děA	   dospělí	  



+	  
Co	  s	  =m?	  	  

děA	   dospělí	  

Učit	  se	  vydržet	  chvilku	  nepohodlí	  

Přijímat	  v	  životě	  rovnováhu	  	  

(smutek	  i	  bolest	  patří	  do	  života)	  

Učit	  se	  nudit	  

Mluvit	  spolu	  



•  Skate	  	  

•  GraffiA	  	  

•  Hip	  hop	  

•  Metal	  	  

•  Technaři	  	  

•  Emo	  	  

•  Meatheads	  	  

•  Parkour	  

•  Punk	  	  

•  Hipster	  	  

•  Rastafariáni	  	  

•  Hooligans	  	  

•  Lolity	  

•  Sneackerhead	  	  

SUBKULTURY	  



•  Snažit	  se	  zjisAt	  informace	  o	  filosofii	  dané	  subkultury,	  

•  nepanikařit,	  nezakazovat,	  nemoralizovat,	  učit	  se	  

důvěřovat	  

•  mluvit	  s	  dítětem	  o	  svých	  obavách	  a	  strachách,	  

•  přijmout	  fakt,	  že	  se	  dítě	  přestává	  svěřovat	  blízkým	  

dospělým,	  obráAt	  se	  na	  odborníky	  

•  udržovat	  stále	  svůj	  nastavený	  hodnotový	  systém,	  

ukazovat	  dítěA	  jeho	  výhody,	  	  

•  zbrkle	  nereagovat	  v	  emočně	  vypjatých	  situacích,	  



•  přijímat	  změny	  nálad,	  zbytečně	  tzv.	  netlačit	  na	  pilu	  

•  nevyžadovat	  za	  každou	  cenu	  po	  dítěA,	  aby	  souznilo	  s	  

hodnotovým	  systémem	  dospělých	  

•  nepoužívat	  slova	  –	  uvědom	  si	  	  (až	  bude	  dospělý,	  

uvědomí	  si	  to),	  

•  vědomě	  zastavovat	  kriAcké	  hodnocení	  sympaAzantů	  

subkultur,	  

•  nebát	  se	  dítěA	  dát	  čas	  k	  dozrání,	  k	  nalezení	  sebe	  sama.	  



Fakt nevím, 

synku, kde 

jsme s mámou 

udělali 

chybu... 

Ale já 

jsem 

tady, 

táto! 



+	  	   	  

Než	  mě	  začneš	  soudit,	  obuj	  si	  mé	  boty	  

a	  projdi	  se	  mým	  životem”.	  

Kontakt:	  
	  

606	  770	  175	  

312	  292	  339	  

	  

Michaela	  
Štá,ová	  

terapie@zsi-‐kladno.cz	  


