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Co je E-Bezpečí 

E-Bezpečí je projekt, zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum  
a intervenci s dosahem na celé území ČR. 
 
Projekt se zaměřuje na oblast rizikové komunikace v prostředí 
internetu a s ním souvisejícími rizikovými komunikačními jevy. 
 
Projekt dlouhodobě realizuje Centrum PRVoK, Pedagogická 
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 
 
 
 



Klíčová témata 

Project E-Bezpečí se zaměřuje na následující témata: 
- kyberšikana (různé formy kybernetických útoků na děti a 
dospělé – vydírání, vyhrožování atd…), 
- kybergrooming (komunikace vedoucí k osobním schůzkám), 
- kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování), 
- spam a hoax, 
- sexting (sdílení intimních materiálů v prostředí internetu), 
- internetové podvody, 
- ochrana osobních údajů na internetu, 
- rizika sociálních sítí (Facebook, ASK.FM, Gifyo). 
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Terénní akce E-Bezpečí 

Základem činnosti projektu E-Bezpečí jsou terénní akce pro žáky 
a učitele.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akce jsou finančně podporovány MŠMT, MVČR, statutárními 
městy Olomouc a Ostrava,  Nadací Vodafone a firmami 
Google a Seznam.cz.  



Naše výsledky 

Více než 23 000 proškolených žáků a studentů ZŠ/SŠ. 
Více než 2600 učitelů ZŠ/SŠ 
Více než 700 studentů VŠ (budoucích učitelů) 
Více než 1000 proškolených policistů 
Více než 800 proškolených rodičů 
40 proškolených seniorů (2013) 
 
Tým projektu ročně zrealizuje cca  
200 vzdělávacích akcí.  
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Webrangers (2014) 

Projekt Webrangers je initiativou 
českého Google ve spolupráci  
E-Bezpečím a GEG ČR. 
 
Projekt se zaměřuje na žáky 
ve věku 13 – 15 let, kteří se stanou 
vyškolenými Web Rangery, čili 
strážci bezpečnosti na internetu. 
 
www.webrangers.cz 
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Dětská univerzita / POPUP(2013) 

Popularizace témat bezpečného internetu pro malé a větší 
školáky (od 8 do 12 let) 



Výzkum 

Od roku 2008 realizujeme kontinuálně výzkumy, které monitorují 
výskyt rizikových komunikačních jevů v populaci českých dětí. 
Měří se jak množství, tak i motivy… 
 
Dodatečně měříme také např. sílu hesel k emailovým účtům, a 
účtům na sociálních sítích, univerzální hesla atd. 
 
Na výzkumu aktuálně spolupracujeme se  
Seznam.cz, Google a Nadací Vodafone. 
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Poradna projektu E-Bezpečí 

Projekt E-Bezpečí provozuje bezplatnou poradnu, která ročně 
zpracuje cca 200 případů. Od roku 2010 poradna řešila 900 
případů.  
 
Mezi nejčastější typy případů patří kyberšikana (nejčastěji 
spojená se sextingem a vydíráním), internetové podvody,  
stalking atd. 
 
Od roku 2012 počet řešených případů vzrostl o více než 160 %. 
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Poradna projektu E-Bezpečí 

Poradna spolupracuje s Policií ČR (KŘPOK, Policejní prezidium), 
dále se Seznam.cz, Google, Vodafone, Linkou bezpečí a dalšími 
institucemi. V případě podezření ze spáchání trestného činu je 
případ předán policii. 
 
 

Frontend: 
www.napisnam.cz 
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Poradna projektu E-Bezpečí – trocha čísel 



Partneři projektu 

Ministerstvo školství ČRMinistry of Interior, Czech Republic 
Policie ČR 
Vodafone / Nadace Vodafone 
Seznam.cz 
Google ČR 
Ostrava (statutární města) 
Olomouc  (statutární města) 

Český rozhlas Olomouc, Olomouc 
Allegro Group CZ 
a další 
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Aplikace Kybergrooming (2014) 

Aplikace zaměřená na kybergrooming je k dispozici na  
Google Play a Apple Appstore. 
 
www.e-bezpeci.cz/aplikace 
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Dítě v ohrožení 

Dítě v ohrožení – první pomoc pro pedagogy a vychovatele, 
je  nová pomůcka, která nabízí praktické rady, doporučení a 
návody, jak řešit závažné situace v životě dítěte.  
 
Na CD-ROMu / webu jsou k dispozici konkrétní postupy pro 
včasné posouzení varovných signálů a zajištění odpovídajícího 
způsobu řešení. Navrhované způsoby řešení reagují na  
situace s výskytem kyberšikany, týrání, zneužívání, 
zanedbávání, drog, alkoholu, šikany, záškoláctví, krádeží, 
domácího násilí, agrese, úmrtí v rodině, soudně upravených 
poměrů k dítěti apod. 
 
www.ditevohrozeni.cz  
 
 



18 

Dítě v ohrožení 
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Dítě v ohrožení 
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Dítě v ohrožení 



 
Děkujeme, že jste s námi. 

www.e-bezpeci.cz 
 
 

 


