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Rebecca -prevence kyberšikany 
Program primární prevence v oblasti kyberšikany 

Žadatel: Dramacentrum Bezejména, z.s. 

Registrační číslo projektu Fondu zdraví a prevence Statutárního města Liberec: DS201900803 

 

Program „Rebecca -prevence kyberšikany“ založený na metodách dramatické výchovy a činnostní 

pedagogiky. Projekt má verzi 6ti hodinovou a verzi 15ti hodinovou, obě verze byly úspěšně ověřeny a 

reflektovány v rámci projektu Fondu zdraví a prevence Statutárního města Liberec  č. DS201900803. 

Metodická příručka je určena pedagogům Liberecka, na vyžádání je distribuována zdarma. Tento text, včetně 

obrazových materiálů a fotografií, je autorským dílem PhDr. Miloslavy Čechlovské, je zakázáno celek i 

jednotlivé části kopírovat, distribuovat, zveřejňovat, upravovat a šířit. Zvláště fotodokumentace je určena 

pouze pro pedagogické účely libereckých škol a dokumentační účely Statutárního města Liberec. 

Lektoři programu (PhDr. Miloslava Čechlovská, tel. 776106107, miloslava.cechlovska@gmail.com a 

Mgr. Jarmila Šírlová) nabízí zdarma metodickou pomoc a zkušenosti s programem učitelům základních a 

středních škol Liberecka. Možná je také dohoda o lektorování programu přímo na dané škole. 

Pomůcky pro lekci: 
 Samolepící štítky na charakteristiku dívek 

 Fotografie dívek nalepené na kartonech A3 k příběhu Rebeccy 

 Nedokončené titulky JEDNOU BUDU… 

 PC nebo mobilní telefony s přístupem na internet, zesilovače k mobilním telefonům – pro 

každého žáka, nebo alespoň do skupin 

 Wifi, technika umožňující stahovat a pouštět hudbu k příběhu – pro učitele 

 Fixy, nůžky, lepidla, papíry A4 

 Triangl, bubínek 

 Deník Rebeccy (viz červený text lekce) – ručně psaný v dívčím deníčku 

 Papírová lepicí páska na facebookový kruh  

 Vzkazy na A4 do prvního FB kruhu: „chcípni“, „už abys byla mrtvá“, „bez lidí jako jsi ty, by 

svět byl krásnější“ 

 Znak ředitele – notes 

 Listy papíru s nadpisem „Škola nebyla schopna zabránit šikaně“ 

 Vzkaz na A4 do druhého FB kruhu: „Ty ještě žiješ? Běž se zabít!“ 

 Závěrečná koláž – slide na interaktivní tabuli, s hudbou, nebo fotografie A3 

 Fotoaparát pro možnost dokumentace lekce  

 Výtvarný materiál k vytvoření plakátů s desaterem (kartony A2, barvy, lepidla, spreje, 

barevné papíry atd.) (varianta 15ti hodinová) 

 Možnost nahrát na DVD inscenace k příběhu (varianta 15ti hodinová) 
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Cíl lekce:  

 seznámit účastníky se základními riziky internetu a komunikačních technologií, především s 

kyberšikanou 

 pomoci účastníkům získat či prohloubit potřebné kompetence k řešení krizových situací 

spojených s kyberšikanou a sociálními sítěmi 

 probudit odpovědnost za vlastní chování ve virtuálním světě 

 vzbudit pocit empatie s případnými oběťmi kyberšikany 

 seznámit účastníky s možnostmi  kyberšikaně předcházet a v případě nutnosti se jí bránit 

 nabídnout účastníkům možnosti pomoci v případě potřeby 

 vytvořit krátkou inscenaci na téma kyberšikany (platí pro 15ti hodinovou lekci) 

 vytvořit desatero pro rodiče dětí ohrožených kyberšikanou, pro oběti kyberšikany, pro 

účastníky kyberšikany (platí pro 15ti hodinovou lekci) 

Rebecca – prevence kyberš ikany –lekce 

Pozn. Červený text čte učitel z deníku Rebeccy, který si předem vytvoří. Lekce vychází z příběhu Rebeccy Ann 

Sedwick, z veřejně dohledatelných zdrojů, včetně fotografie. Deník Rebeky je fiktivní, zpracovaný pro potřeby 

lekce, drží se informací z veřejných zdrojů.  

Pozn. Lekce je určena žákům2. stupně základních škol nebo studentům středních škol, s oběma skupinami 

byla úspěšně ověřena. Pro studenty lektoři upravili záznamy v deníku a mírně i průběh lekce. V této metodice 

budeme účastníky nazývat hráči. Lekci mohou vést učitelé nebo externí lektoři, ideálně v páru (lekci může vést 

i jeden učitel se zkušenostmi s programem). 

Pozn. Ve třídách, kde je velké riziko, že hráči příběh Rebeccy znají, se může pracovat s jiným jménem. Teprve 

na konci lekce učitel uvede pravé jméno oběti šikany. 

Pozn. V projektu je několikrát využívána technika tzv. montáže (jiní autoři ji nazývají koláží, lektoři lekce se 

opírají především o dílo Jima Clarka, Warwicka Dobsona, Tonyho Goodeho a Jonothana Neelandse). Smyslem 

techniky montáže je kombinace obrazů, textu, zvuků atd., tak, aby učitel dosáhl emoce u hráčů - diváků, nebo 

nového úhlu pohledu díky rozporu kombinovaného. Montáž v dramatu nereflektuje skutečnost, ale spíše ji 

vysvětluje asociacemi, kontrastem a rozpory. V závěru lekce montáž ústí v emoční finále, kdy se propojí 

jednotlivé části příběhu, účastníci se stávají herci a diváky zároveň a učitel doplňuje závěrečnou tečkou, která 

tematizuje celé drama. Tato část lekce je náročná. Na jedné straně hráče nesmí limitovat neznalost techniky, 

měli by mít techniku vyzkoušenou mimo projekt, včetně mimoverbálních pokynů učitele, který má 

zodpovědnost za technickou stránku aktivity. Na druhé straně je třeba si uvědomit riziko montáže - technika 

svádí k určité manipulaci až citovému vydírání. Učitel si musí být rizika vědom a docílit toho, aby vlastní 

montáž tvořili opravdu hráči. Oni musí být zodpovědní za výběr textů (ty např. leží na zemi před nimi), za 

strukturu montáže, vyznění. Vzhledem k rizikům doporučujeme učitelům s menšími zkušenostmi s dramatem 

techniku nahradit jinou aktivitou. 
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Pozn. Lekce je v případě 6ti hodinové varianty poměrně „našlapaná“, lektor musí mít neustále na paměti 

organizaci času. Téměř jistě bude muset některé aktivity vynechat či krátit, v závislosti na svých aktuálních 

potřebách a cílech konkrétní lekce. Ideální organizační forma projektu je třídenní soustředění mimo školu. 

Foto dívek 
V místnosti jsou fotografie šesti dívek nalepené na kartonech A3. U každé fotografie leží samolepící štítky 

(počet odpovídá počtu hráčů) a fixy. Hráči si tyto fotografie prohlédnou, ke každé fotce napíší na štítek, jaká 

asi tato dívka je, její charakter. Jedna z fotek je skutečná fotografie Rebeccy Ann Sedwick (https://www.e-

bezpeci.cz/index.php/temata/kyberikana/751-dalsi-tragicky-pripad-kybersikany-rebecca-ann-sedwick). 

Každý hráč svůj štítek obrátí tak, aby ho další hráči nemohli přečíst a nechtěně se neinspirovali. 

V rámci reflexe se tyto charakteristiky „odtajní“ a nalepí k fotografiím. Učitel: „Jak je možné, že se naše tipy 

tak liší?“ 

Učitel: „O jedné z těchto dívek, Rebecce, bude náš dnešní příběh. V ruce držím její deník, ze kterého vám 

budu číst.“ Učitel hráčům neřekne, která z fotografií je Rebecca, tuto informaci sdělí až na konci projektu. 

 

Čím budu 
Je mi dvanáct let a rozhodla jsem se, že si budu psát deník. Až jednou budu slavná, třeba to někdo vydá a 

vyděláme na tom děsný prachy. A já slavná budu. 

Učitel: „Čím myslíte, že Rebecca chce být, až bude velká? Rozdělte se na skupiny po 4-5 (vždy heterogenní 

skupiny) a vytvořte 2-3 živé obrazy Rebečina snu. Vytvořte k nim titulky, které vždy začnou slovy: Jednou 

budu…“  
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Po krátké přípravě (5 minut) skupiny odevzdají učiteli očíslované titulky a obrazy prezentují. Živé obrazy 

skupiny prezentují naráz, v kruhu. Učitel je uprostřed kruhu, natočen ke skupině, která prezentuje, čte titulek 

obrazu. Poté se učitel pootočí a čte titulek další skupiny. Takto se celý kruh protočí 3x. Skupiny, které právě 

nehrají, mohou své štronzo mírně povolit, aby mohli sledovat ostatní v kruhu. Učitel si titulky uschová pro 

pozdější využití. 

 

Foto z rodinné oslavy 
Nemožný naši!!! Konečně mě (ne Lauru, ne Magdu, ne Stefani, ale mě!) pozval do kina a já budu smrdět na 

ňáký přiblblý oslavě. Prý mám jít v neděli odpoledne. Na co asi! Na pohádky? Si myslej, že mi je pět? 

Učitel: „Co víme o Rebecce? Každá 

ze skupin vytvoří živý obraz – fotku 

z oslavy. I s Rebeccou. Mělo by být 

vidět, kdo je Rebecca.“ 

Hráči po krátké přípravě prezentují 

živý obraz z rodinné oslavy. Diváci 

říkají k živému obrazu titulek, který 

by k fotce napsala sama Rebecca. 
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Štěstí 
Změnil profil na zadaný. Už to všichni vědí. Já o on! Svět je nádhernej. 

Učitel: „Rebecca byla velice šťastná, ve svém profilu si v tomto období změnila hudební alba, která se jí líbí. 

Přidala pár fotek. Vaším úkolem je dohodnout se ve skupinách na hudbě, kterou Rebecca na profilu měla a 

několika živými obrazy ukázat fotky, které si na profil dala.“ 

Učitel dá skupinám na přípravu více času než v předchozích aktivitách (cca 15 minut). Jelikož hráči budou 

hudbu hledat nejspíše ve svých telefonech, je vhodné mít k dispozici jednoduchý zesilovač k mobilu. 

Učitel po ukončení přípravy: „Za chvíli každá skupina pustí hudbu, kterou vybrala a během ní vytvoří několik 

fotek. Ovšem je dobré vědět, že profil je veřejný a vidí ho i její spolužačky - Laura, Magda a Stefani. Dokonce 

k fotkám píší své komentáře. Vy jako diváci budete v rolích těchto děvčat komentáře nahlas říkat. 

Prezentující skupina ale nic nemění, ani výraz. Fotky se přece nezmění kvůli komentářům.“ 

Pozn. Zde dochází k prvnímu využití techniky montáže. Pozitivní vnímání reality zamilovanou Rebeccou (fota, 

hudba) kontrastuje s negativní reakcí okolí Rebeccy (komentáře). Pro předvádějící skupinu je náročné (avšak 

nutné) v této situaci udržet výraz. 

Montáž - skupiny postupně předvedou živé obrazy doprovázené „zamilovanou hudbou“ a zároveň komentáři 

z publika. Je to první setkání s realitou – ne každý Rebecce štěstí přeje. V reflexi se skupiny vyjádří ke svým 

pocitům, případně ke svým zkušenostem s komentáři na FB. 
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Šikanování 
Krávy. Proč mě nenechaj bejt. Vždyť jsem ho nikomu neukradla, vybral si mne. Na to, abych jim radila při 

písemkách, jsem jim byla dobrá a koupačky v našem bazéně se jim taky líbily… 

Učitel: „Rebecca v deníku nejspíše nereaguje pouze na komentáře na FB. Asi se ve škole dějí věci, které jí 

nejsou příjemné, na které reaguje slovy „Proč mě nenechaj bejt.“ Každá skupina připraví jednu etudu, 

technikou pantomimy, ve které předvedete, co Rebecce spolužačky dělaly.  Nezapomeňte, že to, co 

předvedete, probíhá ve škole.“ 

Po krátké přípravě skupiny prezentují etudy.  

Pozn. Nejen pokud chce učitel v budoucnu dojít k inscenační práci (v rámci 15ti hodinové lekce), je nyní možné 

do prezentace zasáhnout a společně s dětmi hledat cesty sdělující divákovi hrůzu šikany divadelními 

prostředky. Přímé násilí (kterému dávají nezkušené skupiny přednost) nebudí u diváka takové emoce, jako 

inscenační klíče ponechávající prostor fantazii. Energie a čas věnované této fázi se (nejen v budoucí 

inscenační práci) vyplatí. Přestože cílem projektu rozhodně není inscenace, důraz na estetické kvality 

drobných produktů hráčů během projektu má efekt ve větší soustředěnosti, hloubce prožitku, nastavení 

dramatiky jako poctivé práce, nikoli povrchní zábavy. Tento přístup se osvědčil ve všech fázích projektu, u 

skupin zkušených i naprosto nezkušených. Po první prezentaci etudy je tedy možné podrobit produkt společné 

reflexi, zamyslet se společně nad alternativními divadelními prostředky a dojít s hráči k produktu na vyšší 

umělecké úrovni. 

Učitel: „Nyní pantomimu převeďte do 4 obrazů (štronz), které zachytí podstatu konfliktu. Obrazy by měly být 

vizuálně navzájem odlišné (změna mezi jednotlivými obrazy by měla být patrná), avšak hráči by měli být 

schopni z jednoho obrazu do druhého přejít jedním rychlým pohybem na úder bubínku. Půjde o smyčku, ze 

čtvrtého obrazu se skupina jedním pohybem dostane opět do prvního.“ 

Pozn. Tuto techniku je vhodné s hráči natrénovat mimo projekt, nebo v úvodních fázích projektu jako 

rozhýbání, případně na začátku dne, jde-li o projekt vícedenní. Technika je obtížnější, ale pro hráče přitažlivá, 

navíc mění dynamiku práce, je pohybově náročná, s rychlým temporytmem. 

Po nutné přípravě skupiny buď simultánně, nebo samostatně obrazy prezentují. Při nedostatku času můžeme 

vynechat prezentaci původních pantomimických etud a jejich inscenační zacílení a rovnou přejít ke zhuštění 

pantomimy do čtyř obrazů. I touto technikou docílíme minimalizace reálně násilných scén. 

Každá skupina si svoji obrazovou smyčku zapamatuje pro pozdější využití. 
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Kyberšikana 
Aktivitu můžeme (a nemusíme) uvést diskusí o tom, co horšího mohly spolužačky Rebecce ještě udělat. 

Možná někdo navrhne nějakou formu kyberšikany. 

Myslela jsem, že to už nemůže být horší…ale může… Blbej Facebook. 

Brainstrorming ve skupinách. Hráči na tabuli (tabule se stává FB profilem Rebeccy) píší, co se mohlo na jejím 

profilu objevit.  Zároveň to píší na papíry A4 (každý vzkaz na zvláštní papír). 

Reflexe v kruhu. Každá skupina prezentuje svoje nápady. Aktivitu uzavírá učitel vzkazy, které se na FB 

opravdu objevily: „chcípni“, „už abys byla mrtvá“, „bez lidí jako jsi ty, by svět byl krásnější“. Vzkazy má 

napsané na papírech, rozdá je dětem. Vzkazy Rebecce učitel zapisuje pro pozdější využití. (může je např. ve 

volné chvíli opsat z tabule) 

Rebecca v kruhu facebooku 
Dobrovolnice, která chce hrát Rebeccu, odejde z místnosti. Učitel to komentuje slovy: „Rebecca zůstala úplně 

sama, spolužačky ji vyštvaly.“ Ostatní hráči dostanou instrukce k další aktivitě:  Rebecca bude uprostřed 

kruhu vytvořeného lepicí páskou. Kruh značí její facebook. Koho se učitel dotkne, ten se zapojí do hry. 

Z papírů z předchozí aktivity bude vytvářet koule, které bude posílat na Rebečin FB (házet je do kruhu). 

Rebecca se bude snažit tyto zprávy mazat (vyhazovat koule z kruhu). Může je i číst. Po instrukci se Rebecca 

vrátí do místnosti. Učitel kolem ní vytvoří FB kruh a Rebeccu instruuje. Hra začíná. Zpočátku nechá učitel hrát 

2 – 3 hráče, Rebecca tedy nejspíš zvládá mazat zprávy. Poté se postupně zapojují všichni, Rebecca tak nemá 

šanci se ubránit. Aktivitu učitel ukončuje informací, že do kyberšikany se zapojilo 15 děvčat. Následuje 

reflexe. 

Pozn. Reakce Rebeccy mohou být velmi různé a v reflexi je potřeba se k nim vrátit a komentovat jejich 

úspěšnost. Reakce Rebeccy se mohou interpretovat. 
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Psychiatrie 
Učitel čte fiktivní SMS matky Rebeccy otci:  

Jsem na psychiatrii. Prosím tě, hned přijeď. Rebecca si podřezala zápěstí. Prý rozvinutá deprese. Jak jsme si 

mohli nevšimnout. 

Novinový článek 
Učitel: „Ředitelka školy se o tragédii dozvěděla z tisku. Titulek článku bulvárního plátku zněl: „Škola nebyla 

schopna zabránit šikaně“. Umíte si představit, jakou radost z článku měla. Ve skupinách napište článek 

z novin, jde o bulvární plátek.“ 

Po nutné přípravě skupiny články přečtou. Aktivitu lze spojit s mediální výchovou (znaky bulvárního textu…). 

Pedagogická rada 
Učitel: „Víme už, že vyšel článek v novinách. Byla svolaná pedagogická rada. Rodiče Rebeccy podali podnět 

na policii. Začalo vyšetřování. Co si myslíte, že udělaly dívky? Pobavte se o tom ve skupinách.“ 

Při reflexi, pokud někdo řekne, že dívky vše smazaly a zapřely, učitel pokyne, aby to udělaly (smazaly tabuli). 
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Ředitel/ka 
Učitel (v našem případě učitelka, proto role ředitelky): „Příští den už ředitelka měla informací více, od rodičů 

Rebeccy. Rebeccu podle rodičů šikanovalo 15 dívek, ale důkazy rodiče nemají, někdo profil promazal. Těchto 

15 dívek si ředitelka pozvala k sobě do ředitelny. Stanu se ředitelkou, vy budete dívkami.“ 

Učitel v roli ředitelky (s notesem v ruce) vyslechne dívky. Zdůrazní, co vše se jim stane, pokud se jejich vina 

zjistí. Je možné (pokud je učitel pro takovou aktivitu vybaven) použít techniku montáže. Pokud ředitelka 

otevře notes a ztuhne ve štronzu („čte si“), hráči říkají své myšlenky, co se postavám honí hlavou. Jakmile 

ředitelka notes zavře, probíhá reálný rozhovor mezi ní a žákyněmi („výslech“). Zde je výhodné, pokud 

ředitelka působí velmi přísně, až despoticky (má problém s tiskem, policií, rodiči), čímž navodí velký kontrast 

mezi fází myšlenek (ona je ve štronzu, hráči svobodně vyslovují, co se žákyním honí hlavou) a fází výslechu 

(ředitelka zastrašuje, žákyně se brání). Po aktivitě následuje reflexe – jak se kdo cítil, proč ředitelka takto 

reagovala… 

Pozn. V rolích žákyň mohou být (bez ohledu na gender) všichni hráči, nebo opravdu pouze 15, s tím, že ostatní 

jsou diváky. Opakovat aktivitu s výměnou hráčů není výhodné. 

Reflexe: Jak se chovaly jednotlivé postavy? Zde je možné nalézt a označit ve skupině (podle momentální 

situace) člena alfa, jeho pravou ruku, „hosta skupiny“ (ten, kdo je příležitostnou součástí), člena Z (s 

nejnižším statusem, bývá často ohrožen vyloučením nebo šikanou). 

 

Noční komunikace 
Učitel: „Skupina 15 dívek nejspíše prožila krušnou noc. Rodiče zatím nic neví. Ředitelka dívkám zatím mnoho 

nedokázala. Dívkám hrozí vysoké tresty, snížené známky z chování a jiné. Nehledě na reakci rodičů. Celou noc 

dívky strávily na sociálních sítích společným chatem. Ve skupinách sepište celou komunikaci skupiny. Každý 

píše na svůj papír to, co píše v chatu on sám.“ 
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Jednotlivé skupiny nečtou celou komunikaci, ale každý hráč řekne jednu podstatnou repliku své postavy 

z noční komunikace. Věty učitel zapíše pro pozdější využití. 

Pozn. Tyto věty hráči mohou přečíst v kruhu, nebo každá skupina vytvoří jeden živý obraz, který bude 

znázorňovat postavení dívek ve skupině (člen alfa atd.) a v tomto živém obrazu každý hráč řekne repliku své 

postavy. Také je možné, je-li k dispozici dokonalé zatemnění, říkat repliky v kruhu po tmě. 

Výslech rodiče s dítětem 
Učitel: „Netrvalo dlouho a do školy byli pozváni 

rodiče dívek. Díky článku v novinách a díky tomu, 

že o problému mluvil kdekdo, už věděli, proč jsou 

pozváni. Před odchodem do školy si promluví se 

svým dítětem. Rozdělte se na dvojice. Jeden je 

rodičem, druhý dívkou nařčenou z šikany. Máte3 

minuty na rozhovor.“ 

Reflexe: Jak probíhaly rozhovory, který rodič věří 

v nevinu svého dítěte… 

 
 

Strategie jednání matky Rebeccy 
Skupina diskutuje o možných strategiích matky v dané situaci. Co dospělý může udělat v situaci ohrožující 

jeho dítě. V reflexi každá skupina navrhne řešení, ostatní oponují. 

Facebook bez Rebeccy 
Už dlouho jsem nepsala. Zato teď mám na psaní spoustu času. Vždycky jsem si myslela, jak by bylo báječný 

nechodit do školy. Ovšem když si máma hraje na úču a učí mě doma, zlatá škola. Jsem bez Facebooku, bez 

telefonu, odstřižená…  

Skupina vyvažuje prostor, na cinknutí trianglu jsou všichni ve štronzu Rebeccy. Učitel obchází hráče: „Co 

děláš, Rebecco?“ Hráči postupně odpovídají: „Myji nádobí“ atd. Učitel při štronzu může (a nemusí) říkat to, 

co psaly dívky Rebecce na FB (repliky z dřívější aktivity, které si učitel zaznamenal). 

Já vím, že to myslí dobře, fakt se stará, ale copak nechápe, že tím se nic nevyřeší? Musím vědět, co se tam 

děje. Jinak s tím neudělám už vůbec nic. A co když už je to všechno jinak, co když už je to dobrý? Musím se 

tam dostat. 

Na zemi je opět nalepen kruh FB. Rebecca je mimo kruh facebooku. Učitel se obrátí k dívce, která v aktivitě 

Rebecca v kruhu FB hrála Rebeccu: „Rebecco, co myslíš, že na tvém facebooku je?“ 
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Učitel sdělí hráčům, že se Rebecca prostřednictvím mobilní aplikace Kik and Voxer a ask.fm na facebook 

dostala. Dívka v roli Rebeccy vstoupí do kruhu. Jakmile tam vstoupí, učitel hodí do kruhu zprávu, kterou si 

Rebecca může rozbalit a (na učitelovo požádání nahlas) přečíst: 

„Ty ještě žiješ? Běž se zabít!“ 

Reflexe: Co se honilo hlavou Rebeccy po přečtení této zprávy? (poslední se vyjádří dívka v roli Rebeccy) 

Pozn. Teoreticky by se mohlo stát, že by dívka v roli Rebeccy zprávu nechtěla rozbalit. Pak by následovala 

diskuse o tom, zda tím Rebecca problém vyřešila. Učitel však musí aktivitu nakonec přeci jen uzavřít sdělením, 

že reálná Rebecca zprávu přečetla. 

Ta mrtvá holka – příprava závěrečné montáže 
Učitel si s dětmi připomene smyčky obrazů šikany. Učitel aktivitu motivuje jako Rebečiny vzpomínky. 

Následně s hráči dohodne mimoverbální pokyn - gesto, po jehož ukázání učitelem budou hráči tyto smyčky 

předvádět, a to v jakékoli situaci. 

Ta mrtvá holka – závěrečná montáž 
Učitel rozdělí skupiny do půlkruhu tak, aby hráči viděli na tabuli i na sebe navzájem. Jsou herci a diváky 

zároveň.  Před hráče rozloží na zem materiál pro závěrečnou montáž - vzkazy z aktivity „Kyberšikana“ a 

titulky z aktivity „Čím budu“. Domluví se na technických aspektech montáže -na jaké gesto budou hráči 

předvádět smyčky obrazů šikany, na jaké gesto číst vzkazy z aktivity „Kyberšikana“, na jaké gesto titulky z 

aktivity „Čím budu“. Zdůrazní volný výběr obsahu montáže – je na hráčích, zda a jaký text přečtou. 

Učitel: „Několik dní po přečtení facebooku si Rebecca změnila na FB přezdívku na „Ta mrtvá holka“ a změnila 

oblíbená hudební alba.“  

Učitel pustí hudbu, kterou považuje pro 

danou příležitost za vhodnou 

Učitel pustí na interaktivní tabuli obraz 

rampy, ze které Rebecca skočila: „Dalšího 

dne Rebecca skočila z rampy a zabila se.“ 

Učitel: „Stalo se to díky této šikaně.“ Na 

pokyn učitele jedna skupina po druhé 

předvádí smyčku obrazů šikany. Zároveň 

zní hudba. (místo interaktivní tabule lze 

použít foto A3) 

 

  



Rebecca -prevence kyberšikany Program primární prevence v oblasti kyberšikany podpořený Statutárním 
městem Liberec 
Žadatel: Dramacentrum Bezejména, z.s. 
Registrační číslo projektu Fondu zdraví a prevence Statutárního města Liberec: DS201900803  Stránka 12 
 

Nyní následuje vlastní montáž – někteří hráči opakují smyčku obrazů šikany, jiní čtou vzkazy z aktivity 

„Kyberšikana“,  jiní čtou titulky z aktivity „Čím budu“.  

Která je Rebecca? 
Všichni vystoupí z rolí. Učitel oznámí hráčům, že toto byl skutečný příběh Rebeccy Ann Sedwick. Odpoví 

dětem na otázky (kde se to stalo, jaké to mělo následky pro ostatní atd.). Dá velký prostor reflexi. Na závěr 

položí na zem fotografie dívek z úvodní aktivity příběhu a hráči si stoupnou k fotografii, na které je podle 

jejich mínění Rebecca. Učitel označí správnou fotku. Kyberšikanou může být zasažen každý, na vzhledu 

nezáleží. Mnohý své trápení skrývá za maskou „tvrďáka“.  

Reflexe z pohledu šikanujících dívek: V okamžiku, kdy jsme součástí šikany (nejen v roli oběti), si osud oběti 

neseme navždy. 

Aktivita pro verzi vícedenního projektu - inscenace na téma příběhu 

Rebeccy 
Účastníci vytvoří miniinscenace na téma příběhu Rebeccy (pantomima s hudebním podkladem). Zřejmě 

využijí všechny inscenační klíče, které jim byly v rámci projektu nabídnuty. Podle našich zkušeností se 

v inscenacích objevují divadelní obrazy virtuálního světa (např. házení papíry se vzkazy znázorňující posílání 

vzkazů po síti), sebevraždy a násilí bývá zobrazeno symbolicky atd. Zkušenější skupiny ovšem přichází 

s novými neotřelými symboly samy. V jedné inscenaci např. hráči použili šátky, které využili jako symbol 

sexismu (stržení šátku místo svlečení oblečení) i změny statusu na „ta mrtvá holka“ (nahrazení žlutého šátku 

červeným), sebevraždu znázornili upuštěním mobilu. 

Aktivita pro verzi vícedenního projektu - Tvorba vlastního plakátu 

s desaterem bezpečného chování na internetu – desatero pravidel pro 

matku Rebeccy a pro člena Z 
Účastníci vytvoří skupiny po 4 hráčích. Po předchozí diskusi na téma bezpečného chování na internetu a 

především po prožitém příběhu Rebeccy vytvoří 2 plakáty – desatera pro matku Rebeccy (před tím, než se 

Rebecca stala obětí kyberšikany) a pro člena „Z“ šikanující skupiny (po tom, co se podílel na šikaně, co 

Rebecca spáchala sebevraždu a jemu hrozí trest a též následná šikana ze strany silnějších členů skupiny).  

Vytvoření desatera pro matku Rebeccy má za cíl pochopení vlastních rodičů hráčů, jejich případných 

omezujících pravidel v užívání sociálních sítí. Vytvoření desatera pro člena Z má za cíl zamyšlení nad pozicí 

toho, kdo šikaně přihlíží. Právě zdraví jedinci, kteří se v budoucnu mohou nechtěně ocitnout v pozici šikaně 

přihlížející pasivní většiny, jsou cílovou skupinou preventivního programu, nikoli reálné oběti šikany nebo 

jedinci aktivně šikanu provozující. 

 


