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Safer Internet – NEWSLETTER – březen 2011
Vážení čtenáři,
kyberšikana je palčivý problém a k jeho řešení nepřispívá, že většina obětí zůstává skryta a nikomu nehlásí své
problémy. Z výsledků statistik vyplývá, že z 20 % mladých uživatelů internetu v České republice, kteří se setkali
s projevy kyberšikany, jich pouze polovina tyto události oznámí. Podobné zkušenosti má i Policejní Asociace ve
Velké Británii. Oběti stalkingu a sexuálního obtěžování tyto události nehlásí.
Z analýzy Univerzity v Edinburghu vyplývá, že z 5000 incidentů uvedeného typu, které byly zkoumány, pouze 48 %
obětí ve věkové skupině 19 až 25 let událost ohlásí a požádá o pomoc policii. Nejčastějšími důvody bývá
podceňování činu. Oběti nechtějí vyvolávat zbytečnou paniku, jsou přesvědčeny, že se s projevy stalkingu a
sexuálního obtěžování se dokážou vypořádat samy a nevidí anebo si nechtějí připustit, v co mohou škodlivé
projevy tohoto typu vyústit. Často sehrají svou roli rozpaky, stydlivost, zahanbení a pocit viny, které vedou
k rozhodnutí incidenty především z oblasti sexuálního obtěžování neohlásit.
Přitom zkušenosti pracovníků policie i jiných organizací, pomáhající obětem zmíněné delikvence, jsou zcela
opačné. Shodují se v závěru, že čím dříve se události podobného typu ohlásí, tím větší je šance na vyřešení
případu a dopadení pachatele. Oběti oznámením případu také chrání své okolí, které může přizpůsobit své
chování pro minimalizaci nebezpečí potenciálního stalkingu a zvýšit ostražitost při sledování podobných projevů.
V české kotlině mohou být i jiné důvody, vedoucí k neochotě podobné škodlivé projevy nahlašovat. Pomineme-li
morální, které vyplývají z historických souvislostí a které zvláště u mladé generace přeci jen už pozbývají na
významu, jde spíše o nedůvěru v práci policie a orgánů činných v trestním řízení. Mnoho mladých mávne rukou
v přesvědčení, že přeci nejde o nic vážného a projevy stalkingu či sexuálního obtežování zvládnou sami. V mnoha
případech ano, jsou ale bohužel i takové, které končí tragicky.
Národní centrum bezpečnějšího internetu
Saferinternet.cz

Téma měsíce: kyberšikana, denní součást programu českých škol?
Začátkem března proběhla médii zpráva o šikaně mezi spolužáky na SOU Potravinářském v Praze Písnici. Učni
nejméně ve dvou případech fyzicky napadli svého sedmnáctiletého spolužáka a rvačky natáčeli na video. Pořízené
video posléze umístili do prostředí sociální sítě, kde se záhy objevily komentáře, podněcující k dalšímu násilí.
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Sedmnáctiletý učeň, který se stal obětí kyberšikany, byl v péči psychologa. Učiliště navrhlo, že ho umístí do
pomocné třídy ve stejné budově, což ovšem podle názoru psychologa není vhodné řešení. Pachatelé kyberšikany
se dopustili hned několika trestných činů. Šikanu lze hodnotit jako trestný čin:
•
•
•

fyzického napadení
vydírání
omezování osobní svobody

V souvislosti s tímto případem kyberšikany mezi spolužáky bylo kontaktováno i Národní Centrum bezpečnějšího
internetu. Díky úzké spolupráci se správci sociální sítě facebook v centrále v Irsku lze zažádat o smazání záznamu,
které lze provést v termínu do dvou dnů.
Celý článek: http://www.bezpecne-online.cz/newsletter/newsletter-3-2011/tema-mesice

Aktuality: Google Data Liberation Front
„Uživatelé by měli mít možnost kontroly nad daty, které uloží do prostředí aplikací společnosti Google. Cílem
našeho týmu Data Liberation Front je zjednodušit manipulaci s těmito daty, jejich ukládání a export“. S tímto
prohlášením vznikla ve společnosti Google skupina vývojářů, kteří si vzali za cíl usnadnit uživatelům aplikací
Google nakládání s daty, které při jejich užívání ukládají do jejich prostředí. Často se uživatelé internetu a
především sociálních sítí setkávají se skutečností, že ztrácí jakoukoliv kontrolu nad daty, které vloží do prostředí
internetu. V tuto chvíli není žádný způsob, jak tato data z prostředí internetu opět vymazat a zamezit tak
potenciálnímu riziku jejich dalšího šíření bez jakékoliv kontroly. A nejde jen o přihlašovací údaje či profil uživatele,
který je třeba zadat např. při nakupování na internetových obchodech.
Celý článek: http://www.bezpecne-online.cz/newsletter/newsletter-3-2011/aktuality

Rady a návody: Desatero bezpečného chování na internetu
Jak minimalizovat potenciální nebezpečí využívání internetových aplikací? Ze škol se k nám často dostávají
informace svědčící o nedostatečné informovanosti jak pedagogů, tak především žáků a studentů v oblasti
bezpečnosti na internetu a hrozeb, kterým mohou být při užívání online technologií vystaveni.
Sestavili jsme desatero pravidel, jejichž důsledné dodržování by mohlo internetovým uživatelům především z řad
naší mládeže výrazně pomoci minimalizovat rizika, která na ně v prostředí online číhají. Desatero je formulováno
tak, že mladou generaci přímo oslovuje a lze jej tedy využít přímo např. ve formě tištěného letáku, tak i např. jako
podklad pro besedu nebo vyučovací hodinu o internetu. Pevně věříme, že sestavená pravidla pro vás budou
užitečná.

1. Chraň své vlastní soukromí a soukromí svých blízkých
Pokud se pohybuješ v prostředí internetu, jsi v kontaktu se svými přáteli v prostředí sociálních sítí, komunikuješ
přes programy typu ICQ, QIP, Skype apod., nesděluj a nezveřejňuj svá osobní data a informace o svých blízkých a
rodině. Taková data si pečlivě chraň.
Celý článek: http://www.bezpecne-online.cz/newsletter/newsletter-3-2011/rady-a-navody

Hrajte si a učte se: Být on-line
S přispěním společnosti UPC, Evropské komise a projektu Insafe vznikla brožura s názvem „Hrajte si a učte se: Být
on-line“. Je zaměřena na naše nejmenší a začínající uživatele internetu, děti ve věku 4 až 8 let. Jde o pracovní
sešit, který se snaží veselou a hravou formou dětem vštípit základy bezpečného užívání internetu. Brožura je plná
zábavných her, kvízů a úk olů, jejichž plnění vede děti k osvojení základních pravidel pohybu na internetu.
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Pokud byste měli o brožuru zájem, lze jí bezplatně stáhnout v elektronickém formátu PDF z internetových stránek
Saferinternet.cz.

Evropská soutěž o nejlepší dětský obsah on-line – nominované projekty
Nominace internetových stránek v evropské soutěži "O nejlepší dětský obsah on-line"byla
uzavřena. Zvěřejňujeme všechny webové projekty, které se utkají v soutěži o hodnotné ceny!
Seznam internetových projektů, nominovaných v národním kole celoevropské soutěže
"O nejlepší dětský obsah on-line" najdete zde.
Celkem bylo nominováno 16 projektů, z toho 13 v kategorii Dospělí a profesionální tvůrci, tři v kategorii Mladí
tvůrci 12 až 17 let.
Evropská cena pro nejlepší dětský online obsah (European Award for Best Children's Online Content) je soutěží,
kterou společně organizují Centra bezpečnějšího internetu ( Safer Internet Centres) ve 14 členských státech v
rámci programu Safer Internet Evropské komise. Podrobnosti o českém kole najdete na našich webových
stránkách.
Celý článek: http://www.bezpecne-online.cz/newsletter/newsletter-3-2011/soutez

Příště
Hlavními tématy dubnového čísla Newsletteru bude vyhodnocení aktivit a přínosu soutěže O nejlepší dětský
obsah on-line, jejímž cílem je upozornit na webové stránky určené dětem ve věku 6 až 12 let; přineseme návod
pro učitele a rodiče, jak pracovat s pracovním sešitem o bezpečnosti na internetu pro nejmenší.

Zaregistrujte se k odběru Newsletteru – na našich webových stránkách www.bezpecneonline.cz/registrace. Těm, kteří to na základě výzvy v předchozích číslech Newsletteru již udělali,
děkujeme.

Tento newsletter nelze považovat za obchodní sdělení ve smyslu ust. § 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti, jelikož vydavatel není podnikatelským subjektem, ale neziskovou organizací. Přebírání
informací z newsletteru je možné pouze se souhlasem vydavatele, jeho obsah je chráněn příslušnými ustanoveními zákona č.
121/2000 Sb., autorského zákona. Oprávněným vykonavatelem majetkových práv k newsletteru je Online Safety Institute,
z.s.p.o., Svornosti 30, 150 00 Praha 5.
Saferinternet Newsletter je elektronický občasník, který obsahuje informace týkající se problematiky bezpečnějšího internetu.
Uživatel provedením své registrace souhlasí s tím, že mu mohou být vydavatelem zasílány informace týkající se problematiky
bezpečnějšího internetu např. informace o konferencích, seminářích, odborné materiály atd
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