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SIC Česká republika
SIC jsou podporována a spolufinancována Evropskou komisí. Zřízena jsou ve všech členských 
zemích EU, Velké Británii, Islandu, Norsku nebo v Rusku.



  

SIC Česká republika

Sdružení CZ.NIC převzalo koordinaci národních aktivit zaměřených na zlepšení on-line bezpečnosti 
dětí v České republice v roce 2019. 



  

SIC Česká republika

● Provozování helpline 24/7

● Provozování hotline

● Výroba a distribuce osvětových materiálů pro děti, rodiče a odbornou veřejnost

● Návštěvy škol, přednášky, pořádání konferencí

● Koordinace Dne bezpečnějšího Internetu

● Odborné panely Advisory board a Youth Panel

● Podpora organizací věnující se prevenci a vzdělávání na území ČR 



  

SIC Česká republika
Linka STOPonline.cz se věnuje nahlašování 
a vyhodnocování závadného obsahu na 
Internetu, zejména pak dětské nahotě a 
pornografii. Incidenty jsou řešeny s ISP, 
Policií ČR nebo reportovány do 
mezinárodního systému ICCAM. 

Za poslední rok linka přijala 2689 incidentů.



  

SIC – Návštěvy škol
Od vzniku SIC jsme navštívili přes 210 škol. 
Kvůli pandemii koronaviru, byly téměř všechny 
akce zrušeny. Některé naše workshopy se 
přesunuly do online prostoru.



  

SIC – Zlínský festival



  

SIC – Den bezpečnějšího Internetu



  

SIC – Kampaň Hate Speech

Společně s MALL.TV a Mikýřova úžasná pouť 
internetem jsme natočili sérii spotů, které se 
věnují problematice Hate Speech. V etiketě 
komentování jsme se věnovali nenávistným 
projevům nejen v diskuzích.



  

SIC – Nástěnky do všech základních škol



  

SIC – Alenka v říši gifů



  

Výzkum rizikového chování v dětských domovech

Výzkum Online svět v dětských domovech si 
klade za cíl zmapovat prostředí dětských domovů 
s ohledem na rizikové formy komunikace, které 
v online prostředí zažívají jejich dětští klienti. Jaké 
rizikové situace děti z dětských domovů zažívají, 
jaká preventivní opatření dětské domovy realizují, 
jaká témata s dětmi řeší, jakým způsobem je 
v dětských domovech regulována práce 
s internetem (s ohledem na časové limity, 
omezování obsahu apod.) a jaká je vlastně 
přístupnost dětí k internetové síti právě z 
prostředí dětských domovů apod.



  

Jak moc se změnily návyky a chování dětí na 
Internetu v době pandemie Covid-19? 



  

Strávený čas

● Trend – děti tráví na Internetu až dvojnásobek času oproti roku 2012, mnohdy i 8 hodin denně a 
více

● Poměr PC vs. Mobilní zařízení je 30:70

● Nárůst stráveného času v době pandemie nevybočuje z trendu nárůstu z posledních let

● Příznaky nadměrného používání Internetu vykazovalo v ČR 0,5 – 1% dětí



  

Aktivity dětí na Internetu

● Vyšší podíl streamovacích služeb – zejména kvůli výuce

● Nárůst využívání komunikačních nástrojů

● Vyšší podíl experimentování s novými nástroji a aplikacemi (Clubhouse, Netflix)

● Seznamování s neznámými lidmi 



  

Seznamování dětí na Internetu

● Trend - děti častěji posílají přes Internet své intimní fotografie > dochází k nárůstu počtu 
mravnostních deliktů 

● Linka STOPonline.cz, která se věnuje nahlašování a vyhodnocování závadného obsahu na 
Internetu, zejména dětské pornografii uvádí během pandemie pokles případů

● Tento trend je patrný i v zahraničí. Jedná se hlavně o veřejně přístupné materiály

● Největší podíl zachyceného materiálu není vytvořený dětmi, ale rodiči nebo útočníky 



  

Predátoři



  

Predátoři



  

Trendy spojené s pandemií

● Nový trend – narušování on-line výuky. Zpočátku díky slabému zabezpečení, častěji ale díky 
pozvání od samotných žáků škol neznámým lidem (trollům apod.)

● Případy kyberšikany plynoucí z nahrávání on-line výuky a šíření

● Nárůst digitální ostrakizace mezi dětmi



  

Děkuji za pozornost
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