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Nejčastější realizované programy na školách

● Kyberšikana

● Sexting

● Kybergrooming

● Predátoři

● Rizika sociálních sítí

● Digitální stopa

● Netolismus



  



  



  



  

HOAX



  

3 vyhledávání denně před kauzou
270.000+ později



  

Pozitivní efekt:
Rodiče se začali zajímat o své děti



  

Vedlejší efekt:
Děti začaly napodobovat hru



  

Vedlejší efekt:
Vznik preventivních kurzů 

„Jak se bránit Modré velrybě“



  

„Fenomén Challenge“



  



  

12 zmínek před článkem
10.000+ později



  

Challenge



  

 SIC – #martyisdead
Internetový webseriál, který se věnuje kyberšikaně. Vznikl v koprodukci 
CZ.NIC, Bionaut a MALL.TV. Co vedlo dosud bezproblémového 
patnáctiletého Martina přezdívaného Marty, k tomu, aby vzal do ruky 
mobil a natáčel se v situacích, ze kterých mrazí?



  



  

Predátoři



  



  

 Pojem „predátoři“ je ve veřejném 
prostoru nadužíván 



  

Predátoři - kybergroomeři
Piškot a Meluzín (39 dětí)



  

 Pedofilové 



  

Pozitivní efekt:
Rodiče se začali zajímat o své děti



  

Vedlejší efekt:
Děti začínají chytat „úchyly“



  

Na jaká témata se v prevenci zaměřit



  

Králičí nory 



  

Sexting



  

Osobní údaje



  

Digitální stopa 



  

Sociální sítě 



  

Vulgarity, napadání

● Neodpovídat
● Vytvořit důkaz
● NEMAZAT
● Vložit do ignorace
● Nahlásit provozovateli
● Informovat přátele
● Svěřit se



  

Co nefunguje - Zahraniční kazuistiky 

Dvanáctiletá Rebecca Ann Sedwick, spáchala v roce 2013 sebevraždu. Na internetu jí šikanovaly dívky kvůli 
chlapci,  se  kterým  chodila.  Do  šikanování  dívky  se  zapojilo  přes  deset  dívek.  Rebecca  dostávala  desítky 
vzkazů, některé z nich ve znění: „Ty ještě žiješ?“, „Jsi hnusná“ nebo „Jdi se zabít“.

Situace se zhoršovala, proto se její matka rozhodla, že dá dceru do jiné školy a zakáže ji Facebook. Na chvilku 
to opravdu pomohlo. Potají se ale Rebecca přihlásila na jinou aplikaci „Kik Messenger“ a začala používat další 
službu  ask.fm,  tam  šikana  začala  znovu.  Naposledy  ji  matka  viděla,  když  večer  ležela  v  posteli  a  posílala 
smsky. Druhý den se Rebecca místo do školy ubírala cestou k opuštěné cementárně ve floridském Lakelandu, 
aby tam ukončila svůj život skokem z rampy. Ještě předtím však o svém záměru informovala stejně starého 
kamaráda přes internet „Skočím, už to dál nevydržím“, ten ale nikomu nic neřekl. V den sebevraždy si změnila 
na službě přezdívku na „Ta mrtvá holka“.



  

Na hory



  

Na hory - metodika

https://o.seznam.cz/na-hory/



  

 Prevence v ČR 



  

 https://digikoalice.cz/kyberprevence/ 



  

Děkuji za pozornost

Martin Kožíšek  •  martin.kozisek@nic.cz
Safer Internet Centrum ČR
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