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Olomouc 2014

Vážení pøátelé,
projekt E-Bezpeèí, realizovaný Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity
Palackého, oslavil v tomto roce již 6. výroèí. Za dobu své existence prošel rychlým vývojem a stal se dùležitým
a uznávaným èlánkem v systému prevence rizikového chování na internetu. Institucionální záštitu nad projektem
pøevzala Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, která týmu E-Bezpeèí poskytla prostor pro
rozšíøení pùsobnosti v oblasti vìdecké, edukaèní a preventivní èinnosti.

slovo úvodem

Slovo úvodem

V prùbìhu roku 2013 se nám podaøilo zrealizovat øadu aktivit, zejména velké množství vzdìlávacích akcí pro dìti
i dospìlé a reprezentativní výzkum zamìøený na rizikové chování èeských dìtí na internetu. Projekt poskytl pomoc
více než 200 obìtem internetové kriminality, v mnoha pøípadech v souèinnosti s policií. O detailních výsledcích
a výstupech jednotlivých aktivit vás budeme informovat v dalších èástech této zprávy.
Velmi si ceníme úspìšné spolupráce s komerèními subjekty, zejména ﬁrmami Vodafone, Seznam.cz a Google,
které nám díky své podpoøe pomáhají výraznì rozvíjet naše aktivity. Mnohé z tìchto aktivit byly realizované také
díky podpoøe mìst a krajù.
Dovolte mi, abych podìkoval všem, kteøí se na realizaci projektu E-Bezpeèí podíleli a dále podílejí – dìkuji
lektorskému, poradenskému i výzkumnému týmu projektu, díky patøí rovnìž všem donátorùm, kteøí naše aktivity
podporují (a doufáme, že nadále podporovat budou), pøedevším Ministerstvu školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR,
statutárním mìstùm Olomouc a Ostrava, ﬁrmám Vodafone Czech Republic, Google Czech Republic, Seznam.cz a
dalším.
dr. Kamil Kopecký
vedoucí projektu E-Bezpeèí a Centra PRVoK PdF UP
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o projektu

O projektu E-Bezpeèí
E-Bezpeèí je národní projekt zamìøený na prevenci, vzdìlávání, výzkum, intervenci a osvìtu spojenou s rizikovým chováním
na internetu a souvisejícími fenomény. Realizátorem projektu je Centrum prevence rizikové virtuální komunikace
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.
Projekt E-Bezpeèí se specializuje zejména na:
a) kyberšikanu a sexting (rùzné formy vydírání, vyhrožování, poškozování obìtí s využitím informaèních a komunikaèních
technologií),
b) kybergrooming (manipulativní internetová komunikace smìøující k osobní schùzce s obìtí),
c) kyberstalking a stalking (nebezpeèné pronásledování s využitím ICT),
d) rizika sociálních sítí (zejména sítì Facebook),
e) spam a hoax (šíøení nevyžádaných a poplašných zpráv),
f) zneužití osobních údajù v prostøedí elektronických médií.

Kontakt
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo nám. 5, Olomouc, 771 40
Web: www.e-bezpeci.cz, www.prvok.upol.cz
E-mail: info@e-bezpeci.cz

Základním východiskem èinnosti projektu je terénní práce s nejrùznìjšími cílovými skupinami, pøednášková èinnost,
realizace preventivních vzdìlávacích akcí apod. Pøednášky/besedy mapují konkrétní nebezpeèné jevy, nabízí možnosti
prevence a strategie obrany proti útoèníkùm. Pøedstava o problematice je vytváøena na základì modelových situací i
skuteèných kauz. Besedy jsou multimediální (jsou doprovázeny prezentací a videoukázkami).
Mezi cílové skupiny projektu E-Bezpeèí patøí žáci a studenti základních a støedních škol, uèitelé, preventisté sociálnì
patologických jevù, metodici prevence, policisté (mìstská policie, Policie ÈR), manažeøi prevence kriminality,
vychovatelé, pracovníci OSPOD a v neposlední øadì také rodièe. V prùbìhu roku 2013 jsme zrealizovali rovnìž pilotní
projekt zamìøený na seniory.
Kromì vzdìlávacích akcí projekt E-Bezpeèí uskuteèòuje také pravidelná celorepubliková výzkumná šetøení zamìøená na
rizikovou komunikaci v online prostøedí, provozuje online poradnu, vydává øadu tiskovin pro uèitele, žáky
i rodièe a realizuje mnoho dalších aktivit.

Výroèní zpráva projektu E-Bezpeèí za rok 2013
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vzdìlávání

Vzdìlávání (rok 2013)
Klíèovou aktivitou projektu E-Bezpeèí je realizace vzdìlávacích akcí pro nejrùznìjší cílové skupiny, zejména pro
žáky základních škol, studenty støedních a vysokých škol, rodièe, uèitele, policisty, psychology, pracovníky OSPOD,
ﬁremní zamìstnance a také seniory. Vzdìlávací akce jsou zamìøeny na témata spojená s rizikovým využíváním
internetu a mobilních telefonù, zejména na rizika sociálních sítí, kyberšikanu, kybergrooming, sexting a ochranu
osobních údajù v prostøedí internetu.
Vzdìlávací aktivity probíhají v rámci celé Èeské republiky.

Poèty proškolených osob (2013)

Poèty vzdìlávacích akcí (2013)







144 vzdìlávacích akcí pro dìti (žáky ZŠ, studenty SŠ)
7 vzdìlávacích akcí pro pedagogické pracovníky
6 vzdìlávacích akcí pro rodièe
1 vzdìlávací akce pro policisty
13 vzdìlávacích akcí pro seniory
1 vzdìlávací akce pro ﬁremní zamìstnance

Poèty proškolených osob (2013)

5656








žákù a studentù

5656 žákù ZŠ a studentù SŠ
316 uèitelù
176 rodièù
25 policistù
25 seniorù
50 pracovníkù ﬁrem

Celková sumarizace (2007–2013)

50
pracovníkù ﬁrem

25
seniorù

25
316

176

policistù








22 627 žákù ZŠ a studentù SŠ
2827 uèitelù
1244 policistù
50 zamìstnancù ﬁrem
25 seniorù
pøes 500 rodièù

Detailní informace o poètech proškolených v dalších cílových
skupinách nejsou evidovány.

rodièù

uèitelù
Výroèní zpráva projektu E-Bezpeèí za rok 2013
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Projekt E-Bezpeèí pùsobí na celém území Èeské republiky. Díky dotacím poskytnutým z rozpoètù statutárních mìst
Olomouc a Ostrava však probíhá nejvíce vzdìlávacích akcí právì v tìchto regionech (Olomoucký a
Moravskoslezský kraj). Díky podpoøe komerèních ﬁrem však stále více dochází k rozšiøování aktivit do dalších èástí
ÈR. Níže uvedená mapa zobrazuje množství vzdìlávacích akcí rozložených podle jednotlivých regionù.

Mapa proškolených
Níže uvedená mapa zachycuje celkem 202 míst, ve kterých
byl realizován vzdìlávací program E-Bezpeèí. Na mapì
nejsou rozlišeny akce pro dìti a pro dospìlé.

mapa proškolených

Mapa pùsobnosti projektu E-Bezpeèí

Regionální rozložení vzdìlávacích akcí projektu E-Bezpeèí v roce 2013

Interaktivní mapa s oznaèením konkrétních míst je k dispozici
na webových stránkách projektu www.e-bezpeci.cz. Mapa je
zpracována s použitím technologie Google Maps.

regiony s vysokým poètem vzdìlávacích akcí
regiony se støedním poètem vzdìlávacích akcí
regiony s nižším poètem vzdìlávacích akcí
regiony s malým poètem vzdìlávacích akcí

Výroèní zpráva projektu E-Bezpeèí za rok 2013

05

ukázky

Ukázky ze vzdìlávacích aktivit

Výroèní zpráva projektu E-Bezpeèí za rok 2013

06

Online poradna projektu E-Bezpeèí je dùležitou aktivitou, kterou tým E-Bezpeèí realizuje od roku 2010. Poskytuje
bezplatné anonymní poradenství všem, kteøí se dostali do obtížné životní situace spojené se zneužitím internetu èi
mobilních telefonù.
Poradna je provozována ve spolupráci s Policií ÈR, statutárním mìstem Olomouc, statutárním mìstem Ostrava
a Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Poradna spolupracuje s Linkou bezpeèí,
bezpeènostními experty ﬁrem Seznam.cz, Google, Vodafone a dalšími poradenskými linkami a krizovými centry.

Aktivity online poradny (2013)




202 øešených pøípadù
17 pøípadù pøedáno k øešení Policii ÈR
provedeno 52 blokací závadného obsahu na internetu



web: www.napisnam.cz

online poradna

Online poradna (rok 2013)

26

Poèty pøípadù øešených v roce 2013

(maximum)

Nejèastìji øešené problémy
(øazeno dle frekvence)







1/12

2/12

3/12

4/12

5/12

6/12

7/12

8/12

9/12

10/12

11/12 12/12

stalking (nebezpeèné pronásledování)
únik intimních materiálù do prostøedí internetu (sexting)
útok na e-mailový èi jiný úèet, krádež hesla
kyberšikana a další formy virtuální agrese
závadný obsah na sociálních sítích
vydírání, vyhrožování v prostøedí internetu

Celková sumarizace (2010–2013)
Od doby svého vzniku v roce 2010 øešil tým online poradny
projektu E-Bezpeèí více než 700 pøípadù spojených se
zneužitím internetu a mobilních telefonù.

202
øešených pøípadù
v roce 2013
Výroèní zpráva projektu E-Bezpeèí za rok 2013
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výzkum

Výzkum (rok 2013)
Tým projektu E-Bezpeèí realizuje každoroènì rozsáhlý celorepublikový výzkum, který je zamìøen na penetraci
rizikových komunikaèních jevù spojených s používáním ICT do populace èeských pubescentù a adolescentù.
V roce 2013 byl ve spolupráci se sdružením Bezpeèný internet realizován národní výzkum Nebezpeèí internetové
komunikace 4 (monograﬁe s výsledky výzkumu bude publikována v prùbìhu první poloviny roku 2014, dílèí
výstupy jsou dostupné pomocí internetových stránek projektu E-Bezpeèí).

Nebezpeèí internetové komunikace 4





více než 21 000 respondentù
vìková struktura 11-17 let
zastoupeny všechny kraje ÈR
71 otázek

Výzkumné šetøení Nebezpeèí internetové komunikace 4 navazuje na pøedchozí výzkumy projektu E-Bezpeèí
a stejnì jako v pøedchozích letech zachovává reprezentativnost vzorku poètem více než 21 000 respondentù.
Výzkum si v deskriptivní rovinì kladl za cíl zjistit množství obìtí i útoèníkù zapojených do jednotlivých projevù
kyberšikany, vèetnì zájmu obìtí hledat pomoc u dalších osob. Dále monitoroval ochotu dìtí komunikovat
s neznámými osobami v rámci služeb internetu i jejich zájem se s takovou osobou setkat, což úzce souvisí s tzv.
kybergroomingem.
Výzkumné šetøení se zamìøilo také na sdílení osobních údajù dìtmi v rámci ICT prostøedí, zejména fotograﬁí,
zvláštì pak fotograﬁí a dalších materiálù sexuální povahy (tzv. sexting). Zjišťována byla motivace adolescentù
a pubescentù k tomuto jednání i jejich vnímavost k rizikùm, která z takového jednání plynou. V rámci výzkumu byla
sledována také prostøedí, ve kterých se komunikace, pøípadnì sdílení osobních údajù, realizuje. Velká pozornost
byla vìnována pøedevším zkušenostem dìtí se sociálními sítìmi.
Monograﬁe s výstupy výzkumù Nebezpeèí internetové komunikace 1–4 jsou dostupné také v elektronické verzi
na internetových stránkách projektu E-Bezpeèí a na stránkách Centra prevence rizikové virtuální komunikace.
Nebezpeèí internetové komunikace 4 (ukázky z mediálních výstupù)

Výroèní zpráva projektu E-Bezpeèí za rok 2013
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Tým projektu E-Bezpeèí každoroènì usiluje o získání dotací na zajištìní co nejvìtšího poètu edukaèních
a výzkumných aktivit. Díky dotaèní podpoøe jsme schopni nabízet množství vzdìlávacích akcí pro cílové skupiny
zdarma. K nejdùležitìjším poskytovatelùm dotací na aktivity projektu E-Bezpeèí patøila v roce 2013 statutární
mìsta Olomouc a Ostrava, se kterými již spolupracujeme nìkolik let. Mezi dùležité donátory rovnìž patøí významní
zástupci ﬁrem poskytujících internetové služby a mobilní technologie, jako je Vodafone, Google a Seznam.cz.

Poskytovatelé grantové podpory
 Statutární mìsto Olomouc

(Mìstský program prevence kriminality)
Statutární mìsto Ostrava
(Mìstský program prevence kriminality)
 Nadace Vodafone Èeská republika
(nadaèní program Technologie pro spoleènost)
 Google Èeská republika
(úèelová dotace)
 Seznam.cz
(úèelová dotace)

granty a dotace

Granty a dotace (rok 2013)


Pøehled grantù øešených v roce 2013
E-Bezpeèí pro Olomouc 2013
E-Bezpeèí pro Ostravu 2013
Online poradna Centra PRVoK pro oblast rizikového
chování na internetu (etapa 2013)
 E-Bezpeèí s Google 2013
 E-Bezpeèí – prevence, edukace a intervence v oblasti
bezpeènìjšího chování na internetu pro žáky a uèitele





Výroèní zpráva projektu E-Bezpeèí za rok 2013
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publikace

Publikace, tiskoviny (rok 2013)
Nedílnou souèástí edukaèních a intervenèních aktivit projektu E-Bezpeèí je publikace tiskovin shrnujících aktuální
situaci v oblasti problematiky rizikového chování v prostøedí internetu. Tyto materiály jsou urèeny zejména uèitelùm
a osobám pracujícím s dìtmi, rodièùm a dìtem. Produkované materiály jsou k dispozici v tištìné i elektronické
podobì (zdarma ke stažení na stránkách www.e-bezpeci.cz).
Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace

NEBEZPEČÍ
INTERNETOVÉ KOMUNIKACE III
NEBEZPEČÍ
INTERNETOVÉ KOMUNIKACE IV

RIZIKA INTERNETOVÉ KOMUNIKACE
V TEORII A PRAXI

Rizikové chování studentů
Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
v prostředí internetu
Kamil Kopecký
Olomouc 2013

Olomouc 2013
Olomouc 2013

Publikace, tiskoviny, odborné texty
A. Odborné monograﬁe
 Rizika internetové komunikace v teorii a praxi
 Rizikové chování studentù Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci v prostøedí internetu
 Nebezpeèí internetové komunikace IV
B. Tiskoviny pro žáky a uèitele
 Rizika sociální sítì Facebook (2. vydání)
 Online poradna E-Bezpeèí (2. vydání)
 Pøehledový list Kyberšikana I, II (dotisk)
 Pøehledový list Kybergrooming (dotisk)
 Nebezpeèné jevy spojené s používáním internetu a
mobilních telefonù (dotisk)
 Pracovní list Rozpoznej sexuálního útoèníka
C. Další materiály
Výzkum bezpeènosti poèítaèových hesel mladých
uživatelù internetu (výzkumná zpráva)



Odborné monograﬁe byly publikovány v rámci projektu
E-SYNERGIE - vìdeckovýzkumná síť pro rizika elektronické komunikace
(CZ.1.07/2.4.00/17.0062).
Více informací o projektu naleznete na www.esynergie.cz.

RIZIKA POUÍVÁNÍ
SOCIÁLNÍ SÍTÌ
FACEBOOK
Další informace o nebezpečných jevech najdete na

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace
Pedagogická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
© 2012
a Ministerstvem vnitra ČR.

Výroèní zpráva projektu E-Bezpeèí za rok 2013
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Internetový portál E-Bezpeèí poskytuje návštìvníkùm informace z oblasti rizikového chování ve virtuálních prostøedích,
zejména na internetu. Portál je primárnì urèen pedagogùm a rodièùm, je však využíván rovnìž vysokoškolskými studenty,
policisty, sociálními pracovníky a v neposlední øadì také dìtmi.
Portál je zaøazen mezi doporuèené zdroje Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR pro oblast primární prevence se
zamìøením na elektronická média.

85 219

Internetový portál E-Bezpeèí
■ Základní informaèní platforma projektu E-Bezpeèí.
■ Více než 700 odborných textù (èlánky, studie...).
■ Více než 90 % pùvodních informací.
■ Portál je propojený s online poradnou.
■ Informaèní zdroj doporuèený MŠMT ÈR.
■ Adresa: www.e-bezpeci.cz nebo www.ebezpeci.cz.

portál e-bezpeèí

Internetový portál E-Bezpeèí

Obsah portálu

návštìv
v roce 2013

■ Texty mapující rizikové chování na internetu.
■ Odborné studie.
■ Výsledky terénních výzkumù.
■ Prezentace pro uèitele, rodièe a žáky.
■ Tiskoviny pro uèitele a žáky.
■ Archiv rozhlasových poøadù E-Bezpeèí.
■ Interaktivní mapa proškolených institucí.
■ Online poradna.
■ Nabídka vzdìlávacích aktivit.

nárùst návštìvnosti
ve srovnání s rokem
2012 o 35 %

68 298
unikátních návštìvníkù
v roce 2013
Rozložení návštìv portálu E-Bezpeèí podle regionù
(za období 1. 1. 2013 až 31. 12. 2013)

www.e-bezpeci.cz

Internetové odkazy
http://www.e-bezpeci.cz
http://www.ebezpeci.cz
http://vzdelavani.e-bezpeci.cz
http://sl.e-bezpeci.cz
http://www.napisnam.cz
http://www.sexting.cz
http://www.e-bezpeci.cz/jitcinejit
http://www.ditevohrozeni.cz

15

18 882
Výroèní zpráva projektu E-Bezpeèí za rok 2013
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V roce 2013 aktualizoval realizaèní tým projektu E-Bezpeèí dvì aplikace urèené pro majitele mobilních zaøízení
(smartphonù, tabletù atd.). Aplikace E-Bezpeèí Free a E-Bezpeèí HD jsou urèené pøedevším uèitelùm a rodièùm.
Zpøístupòují uživatelùm mobilních telefonù IPhone a tabletù IPad odborné texty, materiály pro podporu výuky,
elektronické verze publikací E-Bezpeèí a další podstatné informace. Obì aplikace jsou propojeny
s online poradnou projektu E-Bezpeèí, umožòují snadno a rychle kontaktovat naši poradnu a požádat o pomoc.

Ukázky z aplikace E-Bezpeèí HD pro IPad

Kompatibilita, dostupnost







Apple iTunes AppStore
iOS 5.1+
podpora IPhone 3+
podpora IPad 2+
lokalizace: èeština
zdarma

Výroèní zpráva projektu E-Bezpeèí za rok 2013
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Rádi bychom podìkovali všem partnerským institucím za podporu v roce 2013.

Nejvýznamnìjší partneøi:
Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR
Ministerstvo vnitra ÈR
Google
Seznam.cz
Policie ÈR
statutární mìsto Olomouc
statutární mìsto Ostrava
Vodafone
Èeský rozhlas Olomouc
Olomoucký kraj

aplikacepartnerství
e-bezpeèí

Partneøi

Další partneøi:
Linka bezpeèí
Èlovìk v tísni
Net University
Axe design studio Olomouc
a další

Výroèní zpráva projektu E-Bezpeèí za rok 2013
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aplikace e-bezpeèí
kontakty

Kontakty
Poštovní adresa:
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (Centrum PRVoK)
Projekt E-Bezpeèí
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
E-mailové kontakty:
info@e-bezpeci.cz (obecný e-mailový kontakt)
vzdelavani@e-bezpeci.cz (oddìlení vzdìlávání)
redakce@e-bezpeci.cz (redakce portálu E-Bezpeèí)
prvok@upol.cz (kontakt na Centrum PRVoK)
Telefony:
+420 773 470 997 (vedoucí projektu)
+420 777 588 382 (objednávky vzdìlávacích akcí)
Facebook:
www.facebook.com/ebezpeci
Web:
www.e-bezpeci.cz, www.ebezpeci.cz (centrální portál)
www.prvok.upol.cz (web Centra PRVoK)
www.napisnam.cz (online poradna)
www.ditevohrozeni.cz (první pomoc pro pedagogy a vychovatele)
www.sexting.cz (miniwebsite zamìøený na oblast sextingu)
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