Konference navazující na 20 let pořádání seminářů Dítě v krizi
součást doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU 2019
pod záštitou
Jana Hamáčka, 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra ČR
Dity Charanzové, poslankyně Evropského parlamentu, ambasadorky projektu Safer internet pro ČR
Mgr. Markéty Pášmové, umělecké ředitelky ZLÍN FILM FESTIVALU 2019
Doc. MgA. Petra Kolihy, výkonného ředitele programového okruhu ČT :D, České televize

PROGRAM
9:30 h

Zahájení konference – PaedDr. Lenka Kubrichtová, Martin Kožíšek

10:15 h Představení projektu Bezpečně na netu – Martin Kožíšek, CZ.NIC, z. s. p. o., projektový koordinátor
10:35 h Nebezpečné jevy spojené s používáním internetu z pohledu Policie ČR – kyberšikana, 			
kyberstalking, kybergrooming, …, trestněprávní rovina z pohledu obětí i pachatelů, doporučené
postupy, kdy se dítě stane obětí trestné činnosti, a to zejména z pohledu zachování důkazů, ...
kpt. Bc. Milan Zábojník, KŘ Policie Zlínského kraje, Odbor analytiky a kybernetické kriminality,
Oddělení kybernetické kriminality, vrchní komisař
11:00 h Cesta do on-line světa – terapeutické rodičovství pod vlastní kůží, pohled na dětství po traumatu
očima dokumentaristky a adoptivní mámy, ukázky audiodokumentů, fotografií, …
Mgr. Markéta Nešlehová, humanitární organizace We Can, režisérka, dokumentaristka
11:20 h „Přípojení“ dětí a mladých lidí v ústavních zařízeních ČR – aktuální sonda Nadačního fondu Albert
(NFA) mapující danou problematiku, preventivní programy a projekty nabízené NFA, …
Ing. Petra Režná, Ph. D., NFA, programová manažerka
11:40 h Lidská chyba – tak lze dvěma slovy označit původ většiny případů úniku, ztráty či zneužití dat
na internetu, zejména děti a dospívající jsou na internetu terčem nejrůznějších internetových
lovců, kteří se z nich snaží vylákat fotografie nebo dokonce osobní schůzku, nabídka možnosti
vzdělávání v kybernetické bezpečnosti za použití techniky, ale i s tužkou a papírem, ….
Mgr. Petra Sobková, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost,
oddělení vzdělávání
12:10 h Ukončení dopoledního programu
13:15 h Dítě na sociální síti – sociální sítě, neodmyslitelná součást života dnešních „kyberdětí“, uvědomují
si tito uživatelé, či jejich rodiče, jak se sociální sítě chovají k datům o dětech, a jak je následně
využívají, představení projektu, který se zabýval specificky tématem profilování uživatelů v rámci
sociální sítě Facebook a možných rizik s tím spojených a jejich chováním na sociální síti, dílčí
doporučení pro uživatele,… doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D., CESNET, z. s. p. o., odborník na
kybernetickou kriminalitu

13:45 h Stop Cybercrime – nový preventivní projekt E-Bezpečí a Policie ČR - spolupráce české a polské
policie a projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého (UP) v Olomouci, orientace na prevenci a intervenci
v oblasti kybernetické kriminality se zaměřením na česko-polské pohraničí, terénní vzdělávací akce
pro děti i dospělé, cílené na problematiku kyberšikany, sextingu, kybergroomingu a internetové
predátory v online prostředí, propojení znalostí policie v České republice a v Polsku, sdílení
modelových problémových situací, poradenská linka, ... Mgr. Jana Kasáčková, Ph.D., Mgr. Klára
Hrubá, Univerzita Palackého v Olomouci, projekt E-Bezpečí
14:15 h Internetem bezpečně – projekt, formou různorodých vzdělávacích aktivit, zvyšuje povědomí
uživatelů o rizicích v internetovém prostředí, reaguje na nové hrozby v oblasti bezpečnosti
v online prostředí, informuje o dané problematice na svých webových stránkách a vzdělávacích
akcích, snaží se předcházet následkům těchto hrozeb a případně snížit množství protiprávního
jednání páchaného v kyberprostoru, ... Bc. Roman Kohout, zakladatel projektu
14:45 h Televize ve Vaší škole – představení projektu, praktická mediální výchova, základní mediální
dovednosti, výstupy ze seminářů na školách, příprava televizní zprávy, ...
Petr Kopecký, ČT:D Zprávičky, dramaturg, Jakub Voříšek, ČT:D Zprávičky, moderátor
15:05 h Stav výuky mediální výchovy na českých školách, mediální gramotnost středoškoláků – nabídka
materiálů a aktivit vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni
(JSNS.CZ): Audiovizuální lekce, metodický koncept „5 klíčových otázek“, pořad Kovyho mediální
ring, příručka Být v obraze 2, Sada „Opravdických“ plakátů, Týdny a Bulletin mediálního
vzdělávání, … Karel Strachota, společnost Člověk v tísni, o.p.s., ředitel vzdělávacího programu
Jeden svět na školách

15:35 h Projekce nového filmu „MATURANT“ – Režie: Braňo Holiček.
Pro osmnáctiletého Romana závěrečná maturitní zkouška
znamená nejprve strach a posléze hořkou prohru, kvůli níž
se cítí být vyřazen ze společnosti. Zůstává doma, izolován od
svého okolí a stále více se uzavírá do světa virtuální komunikace,
v níž slova jako pravda a fakta představují jen tekutý pojem.
Mimo pozornost jeho rodičů tak probíhá Romanova zásadní
psychická přeměna do stavu, z něhož už nemusí být cesty
zpět.
16:10 h Beseda k filmu MATURANT s tvůrci a herci
16:45 h Závěrečná diskuse
17:00 h Ukončení konference
Změna programu vyhrazena v souvislosti s novými aktuálními informacemi.
Příjemný pobyt na konferenci Vám přejí pořadatelé
Martin Kožíšek, PaedDr. Lenka Kubrichtová a Ing. Jaroslav Kubricht.

Doprovodné akce konference:
27. května 2019 - Mládežnický a Odborný panel po projekci filmu MATURANT, Interhotel Moskva, Zlín
29. května 2019 - 2x projekce filmu MATURANT s následnou besedou pro přihlášené školy, Malá scéna, ZUŠ Štefánikova 2987, Zlín, součást doprovodného
programu ZLÍN FILM FESTIVALU 2019
Generální partner konference: Zájmové sdružení právnických osob CZ. NIC/Správce domény CZ
Poděkování za spolupráci při přípravách a vlastní realizaci konference patří společnostem a firmám:
FILMFEST s.r.o., CZ.NIC, z.s.p.o., MV ČR, Zlínský kraj, Česká televize, programový okruh pro děti ČT:D, E-bezpečí, Interhotel Moskva a.s., Zlín, Aqua PRO AKTIV
s.r.o., Tescoma s.r.o., VITAR, s.r.o., Nadační fond Albert, MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Müller ČR/SR k.s., RACIO, s.r.o., J. J. Darboven, s.r.o., Johnson
& Johnson, s.r.o., JaKu, s.r.o., květinářství Orchidej Zlín, PEKÁRNA KRÁL s.r.o., SOŠ obchodu a služeb Olomouc, Gymnázium a Jazyková škola Zlín.

Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy

