
Kyberšikana,
digitální drama

a nenávistné
projevy

Pokročilá úroveňl



Přemýšlejte, než napíšete | Trisha
Prabhu | TEDxTeen

Sociální média, jako je Facebook,
Instagram, Snapchat a TikTok. 
Aplikace pro zasílání textových
zpráv a zpráv na mobilních
zařízeních nebo tabletech.
Okamžité zasílání zpráv, přímé
zasílání zpráv a online chatování
přes internet.
Online fóra, chatovací místnosti
a nástěnky, jako je Reddit.
E-mail.
Online herní komunity.

Kyberšikana je šikana, která se
odehrává na digitálních zařízeních,
jako jsou mobilní telefony,
počítače a tablety. Ke kyberšikaně
může dojít prostřednictvím SMS,
textových zpráv a aplikací nebo
online na sociálních sítích, fórech
nebo hrách, kde si lidé mohou
prohlížet, přidávat nebo sdílet
obsah. Kyberšikana zahrnuje
odesílání, zveřejňování nebo sdílení
negativního, škodlivého,
nepravdivého nebo neslušného
obsahu o někom jiném. Může
zahrnovat sdílení osobních nebo
soukromých informací o někom
jiném, což způsobuje rozpaky nebo
ponížení. Některé kyberšikany
překračují hranici nezákonného
nebo kriminálního chování.

Kyberšikana

Nejběžnější místa
 kyberšikany:

Zjistěte o tom více:
Zastavte kyberšikanu, než vznikne
škoda | Trisha Prabhu | TEDxGateway
Taktika kyberšikany
Dopady kyberšikany
PROJEKT ACBC

https://www.youtube.com/watch?v=YkzwHuf6C2U&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=YkzwHuf6C2U&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=Ps3Cefys0Kc&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=Ps3Cefys0Kc&ab_channel=TEDxTalks
https://www.stopbullying.gov/cyberbullying/cyberbullying-tactics
https://www.bullying.co.uk/cyberbullying/effects-of-cyberbullying/
http://www.acbc-project.eu/


Teen Voices: Dealing With Digital Drama
 

Teen Voices: Přátelství a hranice

Jak reagovat na online projevy
nenávisti

 

Každodenní hádky a spory, ke kterým
dochází mezi přáteli nebo známými
online nebo prostřednictvím textu. 
Na rozdíl od kyberšikany, která zahrnuje
opakované digitální obtěžování vůči
někomu, drama je širší a jemnější pojem,
který zahrnuje několik pojmů. Děti a
dospívající někdy používají termín
drama, aby se distancovali od
emocionálně obtížného chování. Digitální
drama může teenagerům ale připadat
velmi skutečné, vést k ublíženým citům,
a dokonce poškodit přátelství. V
některých případech může digitální
drama přerůst v offline boj – verbální
nebo fyzický.

Digitální drama

Obecně si dávejte pozor, jak věci
na internetu formulujete. Pokud
nejste příliš laskaví a zdvořilí, lidé
si mohou vaše chování
nesprávně vyložit jako
nepřátelské.
Pokud vás někdo na internetu
uráží, útočí nebo kritizuje
způsobem, který vás obtěžuje,
nereagujte.
Pokud někdo zanechá komentář,
který považujete za urážlivý nebo
zraňující, klidně jej smažte.
Pokud máte pocit, že MUSÍTE
reagovat na někoho, kdo na vás
online útočí nebo vás uráží,
zabijte ho laskavostí. Říkejte jen
hezké a chytré věci.
Mějte na paměti, že nelaskavá
slova, která někdo říká, mají jen
takovou sílu, jakou jim dáte.

Jak se s tím 
vypořádat?

https://www.youtube.com/watch?v=RydKEaiKolc&ab_channel=CommonSenseEducation
https://www.youtube.com/watch?v=yjzGxLq1Dqs&ab_channel=CommonSenseEducation
https://blog.brandbastion.com/how-to-respond-to-online-hate-speech-a-guide-from-brandbastion


Svoboda projevu v Evropě: Kdo
určuje hranice?

 

Typické nenávistné projevy
zahrnují nadávky, hanlivé výroky,
které propagují škodlivé
stereotypy, a projevy určené k
podněcování nenávisti respektive
násilí proti skupině.

Projevy nenávisti

Co je nenávistný projev?
 

Nenávistná slova jsou vyslovená
slova, která jsou urážlivá,
zraňující a/nebo ohrožující
jednotlivce nebo skupinu na
základě konkrétní vlastnosti
dané osoby nebo osob, na které
cílí. Cílové atributy zahrnují
takové rysy, jako je etnický
původ, sexuální orientace, rasa
nebo postižení, ačkoli existují i   
jiné cílové atributy.

Teen Voices: Hate Speech Online

Svoboda projevu VS 
Nenávistný projev

Source: Difference Between.net

Jak teenageři vnímají a prožívají
nenávistné projevy online?

https://www.youtube.com/watch?v=tbWFHQH1uYM&ab_channel=EURACTIV
https://www.merriam-webster.com/dictionary/malicious
https://www.merriam-webster.com/dictionary/stereotypes
https://www.britannica.com/topic/violence
https://www.rightsforpeace.org/hate-speech
https://www.youtube.com/watch?v=8vUdWpwLv10&ab_channel=CommonSenseEducation



