
Základní informace o projektu e-bezpečí 

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, 
výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími 
fenomény. V posledních letech se projekt také věnuje pozitivnímu využívání IT ve vzdělávání 
a běžném životě. Projekt E-Bezpečí je realizován Centrem prevence rizikové virtuální 
komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími 
organizacemi.  

Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na: 
a) kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí 
informačních a komunikačních technologií),  
b) kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce),  
c) kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s použitím ICT),  
d) rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook),  
e) hoax, spam a fake news,  
f) online závislosti (netolismus, nomofobie),  
g) fenomén youtubering,  
f) zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií. 

Základním východiskem činnosti projektu je práce s nejrůznějšími cílovými skupinami, 
přednášková činnost, preventivní vzdělávací akce apod. Přednášky/besedy mapují jak 
konkrétní nebezpečné jevy, tak možnosti prevence a obrany proti útočníkům. Představa o 
problematice je vytvářena na základě modelových situací i skutečných kauz. Besedy jsou 
multimediální, jsou doprovázeny prezentací a videoukázkami.  

Mezi cílové skupiny projektu E-Bezpečí patří žáci a studenti (od 1. stupně ZŠ), učitelé, 
preventisté sociálně patologických jevů,  metodici prevence, policisté (městská policie, 
Policie ČR), manažeři prevence kriminality, vychovatelé, pracovníci OSPOD a v neposlední 
řadě také rodiče. 

Kromě vzdělávacích akcí realizuje projekt E-Bezpečí také pravidelná celorepubliková 
výzkumná šetření, zaměřená na rizikovou komunikaci v online prostředích, provozuje také 
online poradnu, vydává řadu tiskovin pro žáky/učitele, zabývá se popularizací problematiky 
bezpečného chování na internetu a realizuje řadu dalších aktivit.  

Certifikace 
Projekt E-Bezpečí je certifikovaným projektem primární prevence rizikového chování a také 
projektem certifikovaným v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). 
 

Předmětem semináře v Pardubickém kraji bude zaměření na schopnost rodiče se s dítětem 

domluvit na nastavení jasných pravidel trávení času v online prostoru, která budou 

akceptovatelná pro obě strany.  

Vzdělávací seminář bude zaměřen zejména na tato témata:  

- jak děti zapojit do spoluvytváření pravidel pro užívání sociálních sítí, 

- jak má rodič s dětmi o sociálních sítích a online prostředí hovořit,  

- jak dosáhnout toho, aby dítě bylo ochotno ukázat svým rodičům svůj profil na sociální síti,  

- problematika trávení volného času na sociálních sítích a v online prostředí dětí i rodičů,  

- jak si nastavit seberegulaci trávení volného času na sociálních sítích a v online prostředí, 

- zásady bezpečného pohybu v digitálním prostředí, 

- prevence kyberšikany a hate speech – rozeznávání rolí a řešení situace, 

- rizika světa sociálních sítí a počítačových her. 



 


