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CZ.NIC v rámci SIC CZ

 

1. Mezinárodní spolupráce – INHOPE, INSAFE

2. Osvěta v oblasti bezpečnějšího využívání 
Internetu

3. Provoz linky pro hlášení nezákonného 
obsahu



  

Mezinárodní spolupráce 

Sdružuje linky pro hlášení 
nezákonného obsahu ve 43 
zemích světa. 

14. 06. 2017 CZ.NIC 
členem 



  

Důležitost mezinárodní spolupráce

● Obsah se sexuálně zneužívanými dětmi, není pouze obsahem 
na Internetu. Někde VŽDY reálně existuje dítě, které trpí! 

● INHOPE je organizací, která umožňuje linkám pro hlášení 
nezákonného obsahu okamžitý kontakt země, kde se obsah 
nachází. V každé členské zemi tyto linky úzce spolupracují s 
Policejními orgány a jsou tak schopny rychle a efektivně 
vyžadovat zajištění důkazů a znepřístupnění obsahu. 



  

Osvěta v oblasti bezpečnějšího užívání Internetu



  

Osvěta v oblasti bezpečnějšího užívání Internetu

● DD: 23 dětí ve 4 dětských domovech

● ZŠ a Gymnázia: 181 žáků a studentů v pěti krajích

● SŠ: 227 studentů ve dvou krajích

● JSNS: beseda s více než 800 studenty a žáky ve 
třech krajích

● Pedagogičtí pracovníci, Metodici prevence, 
Pracovníci policie, Sociální pracovníci a další 
odborná veřejnost: 1017 odborníků v rámci 
konferencí, kurzů a besed ve třech krajích

2 248 Dětí i dospělých 



  

Problematické oblasti využívání Internetu na 
školách

● Rozdílné názory pedagogů a rodičů ohledně 
odpovědnosti pedagogů za chování žáků na 
Internetu v rámci vyučování.

– Za škodu způsobenou žákem (na osobě 
nebo na věci) odpovídá škola (organizace). 
§ Zákoník práce a Školský zákon

– Kyberšikana
– Jenže… 



  

Problematické oblasti využívání Internetu na 
školách



  

Obecné problémy používání Internetu dětmi

● Nezájem rodičů o on- line život dětí: 

● Rodiče neví JAK s dětmi o Internetu mluvit 
● Děti si myslí, že je rodičům jedno co na Internetu dělají



  

Implementovaná opatření

● Většina základních škol zavedla úplný zákaz používání 
mobilních telefonů ve školách a to i v průběhu přestávek.

X

● Smíchovská střední průmyslová škola: díky aktivitě studentů na 
školní WiFi síti ředitel školy sbírá data, která dále využívá k 
motivaci pedagogů i studentů. 



  

Linka pro hlášení nezákonného obsahu

● Cesta prostřednictvím které může veřejnost anonymně hlásit 
obsah na Internetu o kterém se domnívá, že je nezákonný. 



  

Linka pro hlášení nezákonného obsahu

● Celkem: 971

● Dětská pornografie: 122

● Dětské erotické fotografie: 8

● Dětský nudismus: 17

● Dětský grooming: 2

● Pornografie dospělých 
přístupná dětem: 4

● Pornografie dospělých: 24

● Rasismus a xenofobie: 5

● Ostatní ne nezákonný ani 
nevhodný obsah: 789



  

Poškozování obsahu webových stránek  

 
● Více než 200 domén
● 17 serverů



  

Závěr

● Urgentní potřeba vytvoření konstruktivního dialogu a motivace žáků a 
studentů k zapojení se do politického dění v oblasti Internetu, protože jsou 
to především oni, koho se implementovaná opatření na školách dotýkají.

● Motivace pedagogů k vytváření přátelštějšího prostředí pro využívání 
moderních informačních technologií, především proto, že právě 
prostřednictvím ICT je možné efektivněji než kdy dříve vést děti k nalezení 
oblasti zájmu, která je jim vlastní, baví je a chtějí se v ní rozvíjet. I díky 
tomu mohou děti zjistit, že Kyberšikana spolužáka není ani zdaleka tak 
zajímavá, jako například astronomie, programování, nebo třeba vaření. 



  

Poděkování

● Kateřině Vokrouhlíkové, Pavlu Baštovi, Michalovi Seménkovi, 
Filipovi Vaculíkovi a Markétce Kušičkové, za všchnu 
jejichenergii, kterou jsem si od nich tajně kradla v průběhu 
projektu :-)



  

Děkuji za váš čas 

Věra Mikušova  •  vera.mikusova@nic.cz


