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Strukturovaný popis projektu
1. Cíle projektu (měřitelné i neměřitelné)
Cílem projektu Kraje pro bezpečný internet – Výzkum vnímání kyberkriminality mezi
dětmi je analyzovat vnímání kyberkriminality u žáků základních škol napříč kraji zapojenými
do projektu KPBI, včetně samotného provedení plošného výzkumu mezi dětmi. Cílem
výzkumu bude zjistit, jaké mají děti povědomí o kyberkriminalitě a jaké s ní mají zkušenosti
(ať už jako oběti či útočníci). V rámci projektu bude vytvořena výzkumná zpráva, která bude
využitelná na celorepublikové úrovni. Cílem projektu bude prostřednictvím výstupů
z výzkumu analyzovat i způsoby prevence v oblasti elektronické bezpečnosti a její
efektivnost. Výstupy z projektu budou využitelné i jako podklad pro další aktivity a
směřování projektu Kraje pro bezpečný internet či aktivity partnerů projektu – Policie ČR,
sdružení CZ.NIC, apod. Samotný výzkum (otázky) reagují jak na nové trendy v oblasti
kyberkriminality, tak na aktuální rizikové faktory, které vedou k rozvoji kyberkriminality. Tedy
následné aktivity projektu, podložené výzkumem, by měly napomáhat ke snižování míry a
závažnosti kybernetické kriminality.

2. Popis stávající situace (tj. ve městě, v obci; v případě projektu kraje v kraji)
a bezpečnostní problém, na který projekt reaguje
Tento výzkum byl pilotně realizován ve Středočeském kraji v roce 2017. Do výzkumu se
zapojilo téměř 4 000 žáků. Autorem výzkumu je kpt. Ing. Mgr. Tomáš Daňhelka, vrchní
komisař z Odboru analytiky a kybernetické kriminality z Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje. V rámci projektu budou využity použité dotazníky z pilotního šetření,
které budou na základě zkušeností s pilotním výzkumem doplněny a aktualizovány.
V rámci přípravy projektu byla provedena analýza již realizovaných výzkumů v oblasti
elektronické bezpečnosti. Velké množství výzkumů zpracoval projekt E-bezpečí. Výzkumy
realizované v posledních letech byly zaměřeny ve vztahu k dětem na konkrétní součásti
bezpečnosti v online prostředí (sexting, sociální sítě, apod.), případně na pedagogy.
Výzkum realizovaný v rámci KPBI by problematiku kybernetické bezpečnosti pokrýval
obecně. Takovýto výzkum realizoval projekt E-bezpečí v roce 2014, tedy před 4 roky.
V souvislosti s vývojem v oblasti online bezpečnosti, předpokládáme, že se data a situace
v oblasti kyberkriminality za toto období změnila.
Projekt KPBI je realizován kraji ČR, kteří jsou zřizovateli středních škol a mají vytvořené
komunikační kanály se školami základními a tudíž bude jednoduché distribuovat výzkum
k žákům druhého stupně základních škol.
Projekt je v souladu se Strategií prevence kriminality 2016 - 2020, Národní strategií
kybernetické bezpečnosti ČR na období let 2015 - 2020 a Akčním plánem k Národní
strategii kybernetické bezpečnosti ČR na období let 2015 - 2020.

3. Popis projektu, aktivit a předpokládaných výstupů vč. toho, jak konkrétně
dopadají na bezpečnostní problém/situaci uvedenou v bodě 2
V rámci projektu bude realizován kvantitativní výzkum týkající se vnímání kyberkriminality

mezi dětmi a fungování preventivních programů. Bude realizováno dotazníkové šetření. To
bude prováděno ve spolupráci s krajskými koordinátory prevence kriminality a krajskými
školskými koordinátory prevence. Přes ně budou dotazníky distribuovány na školy.
Dotazníky budou žáci vyplňovat ve školách ve spolupráci s učiteli (během hodin informatiky,
občanské výchovy, apod.). Dotazník bude anonymní a bude zpracovávaný přes Google
forms. Dotazník bude obsahovat otázky týkající se kyberšikany, sextingu, phishingu,
autorských práv, neoprávněného přístupu k počítačovým systémům, apod. Část dotazníku
se zaměří na preventivní programy. Na základě výsledků výzkumu bude pro jednotlivé školy
připravená zpětná vazba zaměřená na to, na které oblasti se zaměřit při preventivním
působení v oblasti kyberkriminality.
V rámci projektu bude aktualizován stávající dotazník, který byl pilotně realizován ve
Středočeském kraji. Budou připraveny oslovovací dopisy na školy. Po skončení
dotazníkového šetření budou výsledky zpracovány a připravena výzkumná zpráva. Výzkum
bude realizován v jednotlivých krajích realizován postupně v rámci 3 měsíců (červen, září
říjen).
Dotazníkové šetření bude realizováno v 11 krajích ČR (Do projektu KPBI je aktivně
zapojeno 12 krajů, ve Středočeském kraji již šetření proběhlo). Předpokládáme, že do
výzkumu se zapojí minimálně 20 000 dětí ve věku 11-16 let. Výzkumná zpráva bude
dostupná na webu kpbi.cz. Bude prezentována na krajských webech a FB profilu KPBI.

4. Cílová skupina (tj. včetně věkové kategorie) a vazby aktivit na potřeby CS
Žáci druhého stupně základních škol (11-16 let) v krajích zapojených do projektu KPBI.

5. Působnost (realizace) projektu (tj. kde bude realizován)
Výzkum bude realizován ve všech aktivních krajích projektu KPBI (11 krajů – ve
Středočeském kraji již proběhla pilotní fáze). Zbylé 2 kraje zapojené do KPBI pasivně budou
také osloveny ohledně spolupráce na výzkumu. Výstupy z projektu (výzkumná zpráva)
budou dostupné na webu www.kpbi.cz.

6. Personální zajištění (všechny zapojené osoby včetně APK, domovníků,
bezpečnostních dobrovolníků apod.)
Autorem výzkumu je kpt. Ing. Mgr. Tomáš Daňhelka, vrchní komisař z Odboru analytiky a
kybernetické kriminality z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Na přípravě
výzkumu, následném vyhodnocení a připomínkách budou spolupracovat odborní partneři
projektu Kraje pro bezpečný internet.

7. Provázanost s dalšími aktivitami a předkládanými nebo realizovanými
projekty vč. toho, zda je projekt součástí komplexního přístupu řešení
bezpečnostního problému
Předkládaný projekt prevence kriminality je součástí komplexního projektu Kraje pro
bezpečný internet, který je realizovaný se záštitou Asociace krajů České republiky. Projekt
byl schválen radou asociace na 6. zasedání Rady dne 13. září 2013.
Hlavním cílem projektu Kraje pro bezpečný internet je zvýšit informovanost o rizicích
internetu a možnostech prevence a následně tak snižovat míru a závažnost kybernetické
kriminality a elektronického násilí. Projekt průběžně reaguje na nové trendy v oblasti
elektronické bezpečnosti a na aktuální rizikové faktory pro rozvoj kyberkriminality, tj.
průběžně se rozvíjí a poskytuje nové výstupy (prezenční semináře, e-learningy, videospoty,
soutěžní kvízy, atd.).
Aktuálně je do projektu zapojeno již všech 14 krajů ČR. Partnerem projektu je Policie ČR a

sdružení CZ.NIC. Od roku 2016 je Kraj Vysočina vedoucím krajem projektu.
Kraj Vysočina realizuje v oblasti elektronické bezpečnosti velké množství aktivit. Na
Krajském úřadě Kraje Vysočina působí již osmým rokem pracovní skupina k elektronické
bezpečnosti. Mezi její hlavní aktivity patří vzdělávání (příprava e-learningových kurzů pro
policisty, soc. pracovníky, rodiče a veřejnost a děti, dále pak organizace seminářů a
školení), spolupráce s Policií ČR při monitorování a analýzách IT kriminality v Kraji
Vysočina. Pracovní skupina se také zaměřuje na osvětovou a preventivní činnost každoročně pořádá soutěž pro žáky základních a středních škol v Kraji Vysočina. Více
informací o aktivitách pracovní skupiny je dostupné na webové stránce www.krvysocina.cz/ebezpecnost.

8. Byl projekt realizován již v minulých letech-kolikrát? Byl podpořen z dotací
MV-kolikrát?
Ne (pouze pilotní fáze proběhla ve Středočeském kraji).

9. Časový harmonogram realizace projektu
Květen 2018
- Příprava dotazníku, dopisů na školy
Červen 2018
- Oslovení škol, realizace dotazníkového šetření
Září 2018
- Oslovení škol, realizace dotazníkového šetření
- Vyhodnocení dotazníkového šetření
Říjen 2018
- Oslovení škol, realizace dotazníkového šetření
- Vyhodnocení dotazníkového šetření
Listopad 2018
- Vyhodnocení dotazníkového šetření
- Zpětná vazba pro školy
- Příprava výzkumné zprávy
Prosinec 2018
- Příprava výzkumné zprávy

10. Detailní rozpis nákladů projektu (tj. detailní rozpis a zdůvodnění jednotlivých
oblastí podpory tj. ceny za jednotku a cenový kalkulační vzorec) U požadavku
na tzv. „víceleté financování“ (dle čl. 18 Zásad) detailně rozepsat a zdůvodnit
celkové náklady po jednotlivých letech, na které je žádáno (možno řešit vložením
tabulky).
Poče
t
Náklad

Jedn. jedn.

Rozpoč
et
cena

celkem

Kraj
Vysoči
na

státní
dotace

Příprava a realizace odborné konference „Řešení elektronického násilí a kyberkriminality“
Příprava dotazníku, dopisu na školy, řešení dotazů ze
škol, komunikace s krajskými koordinátory (krajskými
metodiky prevence, apod.)
Připomínkování dotazníku,
výzkumné zprávy

výstupů

Zpracování výstupů z dotazníku

7 000
hod.

20

350

7 000

hod.

50

250

12 500

hod.

80

350

28 000

z dotazníku,

12500
28000

Příprava výzkumné zprávy
Grafická a jazyková příprava výzkumné zprávy

hod.

30

350

10 500

hod.

60

250

15 000

Celkem
Z toho z dotačního programu Ministerstva vnitra
ČR
Spoluúčast Kraj Vysočina

10500
15
000

73 000
58 000
15
000

11. Způsob vyhodnocení efektivity dopadů projektu
Bude sledována trestná činnost IT kriminality v rámci ČR. Bude sledován počet osob, které
se zapojí do výzkumu.

12. Komentář k udržitelnosti projektu
Výstupy z výzkumu budou podkladem pro další aktivity projektu KPBI i aktivity partnerů
projektu.

13. Komentář k výši spolufinancování projektu
Kraj Vysočina bude projekt spolufinancovat ve výši 15 000 Kč. Tato částka bude určena na
grafickou a jazykovou přípravu závěrečné zprávy.

14. Publicita projektu
Projekt bude propagován na webových stránkách Kraje Vysočina, krajů zapojených do
KPBI a na webu projektu KPBI www.kpbi.cz. Při propagaci konference bude zmiňováno
financování projektu Ministerstvem vnitra.

15. Fotodokumentace (např. zákres kamerových bodů, hřiště, tábor, apod.) lze
také řešit samostatnou přílohou

