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RIZIKA  

SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM INTERNETU U DĚTÍ 

1. Kybergrooming 

2. Sexting 

3. Kyberšikana  

4. Kyberstalking 

5. Nebezpečný a nezákonný obsah 

6. Happy slapping 

7. Online hraní a závislosti 
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DATA Z AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ  

V ČR A VE SVĚTĚ  

(NEGATIVNÍ ZKUŠENOSTI, KYBERGROOMING) 

  Jedno z pěti dětí (9 -16 let) v uplynulém roce zažilo na 
internetu negativní zkušenosti. Ať už jde o šikanu, 
nevyžádané zprávy sexuálního charakteru, kyberstalking či 
tlak, aby se dítě nějakým způsobem chovalo či jednalo. 
(NSPCC) 

 53% českých dětí komunikuje s neznámými lidmi přes 
internet (UPO) 

 27% dotázaných uvedlo, že by vyhovělo nabídce cizího 
člověka přidat si jej mezi osoby, se kterými může 
komunikovat, např. v rámci sociální sítě (UPO) 

 36% respondentů by bylo ochotno jít na osobní schůzku s 
„kamarádem“ z internetu, pokud by je o ni požádal 
(UPO) 

 
Zdroje:  

 NSPCC, 2013 Children and Parents: Media Use and Attitudes 

 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí Internetu 2013 
(21 372 dětí, 69 % ve věku 11-14 let, 31 % ve věku 17-17 let, 
Seznam.cz, Bezpečný internet.cz a Univerzita Palackého v 
Olomouci  
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DATA Z AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ  

V ČR A VE SVĚTĚ  

(SEXTING A DĚTSKÁ PORNOGRAFIE) 

 7 % českých dětí (z toho 47 % chlapců a 53 % dívek) 
umístilo svou „sexy“ fotografi a/nebo video, na kterých jsou 
částečně nebo úplně nazí, na internet (UPO) 

 9 % respondentů (z toho 34 % chlapců a 66 % dívek) tento 
materiál někomu přes internet/mobilní telefon poslalo (UPO) 

 75 % považuje takovéto jednání za riskantní (UPO) 

 12 % dotázaných odpovědělo kladně na otázku: „Umístil 
někdy tvůj internetový známý/kamarád na internet tvoji 
‚sexy‘ fotografii nebo video, na kterých jsi částečně 
svlečený/á nebo úplně nahý/á?“ 

 britský CEOP zaznamenal nárůst počtu případů, ve 
kterých figurovala dětská pornografie vlastní výroby. V 
roce 2012 to byl jeden z pěti ohlášených případů výskytu 
dětské pornografie.  

Zdroje:  

 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí Internetu 2013 (21 372 dětí, 69 % ve 
věku 11-14 let, 31 % ve věku 17-17 let, Seznam.cz, Bezpečný internet.cz a Univerzita 
Palackého v Olomouci  

 CEOP, Threat Assessment of Child Sexual Exploitation and Abuse, 2012 4 



POHLED KRIMINÁLNÍ POLICIE 

V souvislosti s zločiny páchanými na dětech 
prostřednictvím internetu lze hovořit zejména o: 

• Výrobě, přechovávání a šíření dětské pornografie  

• Svádění k pohlavnímu styku 

• Vydírání a sexuální nátlak 

• Vylákávání na schůzku 

• Pomluvy, poškození cizích práv (útoky na čest a 
pověst osob, elektronická msta, zneužití identity) 

• Nebezpečné vyhrožování 

• Nebezpečné pronásledování (stalking) 
Zdroj: Rozplétání sítí pachatelů kyberzločinů páchaných na dětech, JUDr. 
Vladimír Plecitý, 2013 
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JE TŘEBA SI UVĚDOMIT… 
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CO S TÍM? 

 Nutnost SOUSTAVNÉ INTERGENERAČNÍ a 

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE (děti, rodiče, 

učitelé, preventisté, sociální pracovníci, policie…) 

 potřeba CÍLENÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, OSVÉTY a 

PREVENCE 

 

NÁRODNÍ CENTRUM BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU 

 Realizuje vzdělávací, osvětovou a preventivní činnost 

(komunitní vzdělávání; regionální i evropské projekty)  

 Zvyšuje povědomí o rizicích v online prostředí  

 Propaguje zodpovědné chování na internetu 

 Organizuje konference, semináře, soutěže 

 www.saferinternet.cz 
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http://www.saferinternet.cz/


BEZPEČNĚJŠÍ INTERNET VYŽADUJE 

ZAPOJENÍ KAŽDÉHO Z NÁS! 

 

DĚKUJI ZA POZORNOST 

 

 

 

 

 

Šárka Soudková, Ph.D. 

soudkova@saferinternet.cz 

 

www.saferinternet.cz  

www.ncbi.cz 

www.bezpecne-online.cz 
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