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Soukromí? Co to je?
38% z dětí na Facebooku má
méně než 13 let

?

Je možné mít na
Facebooku
soukromí?

4 děti ze 100 na Facebooku
má 6 a méně roků

Ideální věk pro založení účtu
na Facebooku je zhruba 9 let.
S dohledem a vysvětlením
rodiče.

Až 70 % uživatelů sociálních
sítích je používá MOBILNĚ

560 000 ve věku 13 až 18
Pssst. Nikomu to neříkejte, ale
tolik jich v Česku ani nemáme 

Více sociálních sítí = více účelů

Návrat instant messagingu
• My starší pamatujeme ICQ
• Většina populace zná/používá Skype
• Děti jedou v WhatsApp, Snapchat, Viber, Google Hangouts, Facebook
Messenger, Tinder, Tumblr, Twitter
• Instant messaging už není jenom textový chat
• Přišly fotky
• Po fotkách přichází video (vč. Instagramu, Facebooku, Vine, atd)
• Po videu přichází streaming
• Pozor na Periscope, Meerkat a další

Přišel Snapchat a zblbnul dětem hlavy

• Příslib smazání a nemožnosti dalšího šíření je samozřejmě falešný, fotku
lze uložit, telefon lze vyfotit, Snapchat prošel záplavou bezpečnostních
chyb
• Dospělí lidé také věří každé hlouposti, viz Ashley Madison seznamka.

Sexting
Vyjadřuje zasílání elektronických zpráv (sms, mms, e-mailů atd.) či sdílení
materiálu s erotickým a sexuálním podtextem. Zpravidla se jedná především
o sexuálně orientované komentáře, odhalené fotografie a videa.
• Sexting je fenoménem hlavně u dospívajících (významně vyšší výskyt u dětí
nad 15 let než u mladších skupin zjistil výzkum E-bezpečí, 2012).
• Probíhá nejčastěji mezi vrstevníky a partnery.
• Hrdě odesílají své fotografie a videa s očekáváním obdivu.

• Neuvědomují si, že se vystavují riziku vydírání, zneužívání a veřejného
posměchu.

Průzkum Seznamu, UP Olomouc a Bezpečného Internetu.cz z roku 2014

Revenge Porn
Zásadní problém v USA. Šíření nevhodných fotografií bývalého partnera za
účelem pomsty.
Ale také šíření fotografií cizích osob získaných hacknutím, ze sociálních sítí a
dalších zdrojů.
Rozesílání vlastních fotek a videí je zvlášť rizikové, protože:
• potenciálnímu útočníkovi dává k dispozici citlivý materiál, zneužitelný např. k
vydírání, kyberšikaně a šikaně.

• materiál může na internetu kolovat roky, ocitá se na pornografických
webech.
• dítě či jeho rodina mohou přijít o dobrou pověst a důvěryhodnost.
• šiřitel sextingu (i dítě či mladistvý) se může stát pachatelem trestného činu.

TIP#260: Co je to Revenge Porn? Někdy též porno pomsta

Sex za peníze, vydírání
Mladé důvěřivé dívky jsou častým cílem nabídek svlékání před kamerou nebo
poskytování fotografií. Běžné je i vydirání „pokud to neuděláš, tvé předchozí či
kradené fotky zveřejním“.
Sex za peníze
• Častější nabídky jsou od dívek (77 %)
• Chlapci přijímají nabídky spíše pasivně
• Z 1 800 oslovených dětí s nabídkou výdělku „pokud se nestydíš“ souhlasilo
21 %
Průměrná cena hetero-sexu 750 Kč, gay nabídky 2700 Kč.
M. Kožíšek, pro konferenci NCBI Kyberpsycho 2013

Dětská pornografie
Sociální sítě se staly jedním ze zásadních zdrojů obrázků v pornografických
databázích – naivní rodiče i děti se ocitají v databázích fotek prodávaných za
úplatu.
• Pornografie nebo dětská pornografie není jen výsledkem systematické práce
pornografického průmyslu.
• Na jejím šíření se podílejí i samotné děti, především teenageři. Jak
vyplynulo z výzkumu EU Kids Online sexting v roce 2010 praktikovalo 10 %
českých dětí mezi 9-16 lety. Šíření takového materiálu může být považováno
za šíření dětské pornografie.
• Výjimkou není cílené zasílání odhalených fotografií neznámým lidem (z
chatu, seznamky) za úplatu.

Rajče? Stále ideální web pro pedofily. Provozovatel nic moc neřeší

Selfie?!
Doporučení pro rodiče
vydané Queenslandskou
policií

Varujte své děti, že
pořizování, držení
nebo šíření jejich
sexuálně laděných
fotografií může být
považováno za páchání
vážného trestného činu
a Vaše děti za něj
mohou být trestně
stíhány.

Ty nové lákavé / nebezpečné věci
• Like/líbí

• Sdílení polohy, dílčí i
historické záznamy

• Selfie
• Sdílení s kým jsem kde byl
• Tweet
• Blog, food blog

• Kamera na
počítači/mobilu/tabletu

• Vlog, youtuber

Webcam trolling

• Hashtag

(podvodné nahrávání
videohovoru přes různé
komunikační programy, útočník
používá falešnou identitu, ke
komunikaci je používán
software, který umí oběti
promítat videosmyčku, tzv.
virtuální webkameru)

• Checking
• Hekr (hacker)
• Čít (cheat)
• Tinder

Některé věci je nutné zakazovat
• Zákaz není správné slovo, možná je lepší „omezení“ či „snížení“ dostupnosti
– hlavně u nevhodného a škodlivého obsahu.
• Cesta výchovy ale i cesta strojového omezení
• Každý filtr či blokaci je možné obejít. Omezení na jednom místě znamená,
že se dítě k obsahu dostane někde jinde
• Podstatnější je naučit jak se chovat než držet dítě v izolovaném světě
• Nemůžete zakazovat něco co sami neznáte

Zase někdy, někde.
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