Bc. David LEBEDA
Stalking a kyberšikana Stochov
(objednavatel: zapsaný spolek Společně k bezpečí,z.s.)
Ve středu 15. února 2017 dopoledne jsem se zúčastnil jako lektor přednášky na Střední
škole služeb a řemesel ve Stochově. Téma: Stalking, kyberšikana a další související rizikové
chování.
Studenti této školy z prvních ročníků byli vnímaví a z celkového pohledu spolupracující s
lektorem. Což dokazovali dotazy. Nejdříve jsem v rámci teoretické části vysvětlil pojmy
stalking/kyberstalking, šikana/kyberšikana, ale také domácí násilí, podomní prodej, tzv. šmejdi a
další. V praktické části jsem na filmových ukázkách poukazoval na chyby (nejprve na ně však
museli přijít sami studenti), kterých se nejen oběti stalkingu nejčastěji dopouští. Ukázali jsme si i
možnosti obrany. V druhé části přednášky jsem s cílovou skupinou probral kyberstalking a
kyberšikanu v souvislosti se sociálními sítěmi. Mnozí studenti si pravděpodobně uvědomovali, že se
například na Facebooku, dopouští stejných chyb, které jsem jim ukazoval. Dále jsem poukázal na
navazující trestnou činnost (krádeže, loupeže apod). Nebezpečí vycházející z tzv. selfie mnohé
studenty také zaujalo (většinou dívky, kadeřnice). Hovořil jsem o krádežích vloupáním, poté co si
uděláme fotografii (selfie) a společně s obličejem vyfotíme i část bytu. Razantně jsem odsoudil
fotografie malých nahých dětí na sociálních sítích a opět upozornil na navazující trestnou činnost
spojenou s pedofily, pohlavním zneužíváním a mravním ohrožováním dítěte. Byl jsem rád, že jsem
jako bývalý policista mohl hovořit z praxe a vyprávět plno autentických případů (bez uvedení jmen
zúčastněných osob a místa trestného činu či dalšího protiprávního jednání). Využil jsem své
zkušenosti z působení na 1. oddělení násilí (loupeže, drogy, mládež, požáry) SKPV tč, OŘ Praha 5.
Probrali jsme i právní aspekty této problematiky. Ze čtyřhodinové přednášky (2x 2 hodiny) jsem
měl dobrý pocit a věřím, že i studenti a kantoři. Jednalo se o klasickou primární prevenci, týkající se
obecné kriminality za využití lektorské činnosti.
Zpětná vazba:
Ve středu 15. února 2017 dopoledne se žáci tříd HT 1, KO 1, OS 1, HT 2 a KD 2 sešli v naší škole s
Bc. Davidem Lebedou, předsedou občanského sdružení IMPERATIV Praha, při přednášce s tématy
KYBERŠIKANA a STALKING.
Součástí setkání byly konkrétní modelové situace i skutečné kauzy spojené s těmito nebezpečnými
fenomény, které se velmi rychle rozšiřují i do českých škol. Posluchači se dozvěděli, že kyberšikana
má stejný cíl jako klasická fyzická šikana: ublížení a ponížení oběti. Byli také poučeni o
specifických znacích a projevech kyberšikany a o právních výkladech zmíněných přestupků a
trestných činů. David Lebeda se dotkl rovněž prevence v oblasti rizikové komunikace realizované
pomocí internetu nebo mobilních telefonů. Žáci byli seznámeni i s tím, jak lze kyberšikaně v
prvopočátcích předejít, jak se před ní chránit a jak se bránit kyberútočníkům. Hlavně ale upozornil,
jaké následky může mít kyberšikana jak pro útočníka, tak pro oběť. Druhým tématem přednášky byl
STALKING, který se zabývá problematikou nevhodného chování, projevující se zejména
opakovaným fyzickým sledováním, nechtěnými kontakty (dopisy atp.), dlouhodobým sledováním
aktivit určité osoby a sbíráním informací o ní, případně nemístným oslovovánmí jejich příbuzných,
přátel atd. Takový zájem cílenou osobu obtěžuje, narušuje její soukromí a vzbuzuje u ní strach;
někdy ústí v trestní stíhání pronásledovatele, stalkera. Stalker je až patologicky posedlý zájmem o
osobu, kterou pronásleduje, často je veřejně známá, nebo jemu blízká, např. bývalý partner.
Setkání s panem Lebedou určitě přineslo žákům důležité zdroje informací, které je upozornily na
současnou realitu a pomohou jim správně se chovat v situacích pro ně
nebezpečných.
Původní text:
http://www.ssars.cz/cz/aktuality/novinka/55/
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