Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
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Den bezpečnějšího internetu 2016
Přednáškový den pro veřejnost (vstupné zdarma)
11. února 2016, 9:00-13:00
Posluchárna P51, 5. patro
Fakulta sociálních studií
Masarykova univerzita
Joštova 10, 602 00 Brno
Mapa: http://www.ivdmr.fss.muni.cz/kontakt
Program:
9:00-9:15 Uvítání
9:15 – 10:15 Blok I:
Děti na internetu: jsou internetovou generací? (Přednášející: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.)
Závislost na internetu: perspektivy, kritéria, přístupy (Přednášející: Mgr. Kateřina Škařupová, Ph.D.)
10:15 – 10:35 Pauza
10:35 – 11:35 Blok II
Jak se děti a dospívající setkávají na internetu s neznámými lidmi (Přednášející: Mgr. Martina
Černíková, Mgr. Lenka Dědková)
Dospívání s internetem aneb zkušenosti s online pornografií, sextingem a jinými sexuálními aktivitami
(Přednášející: Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D.)
11:35 – 11:55 Pauza
11:55 – 12:55 Blok III
Bezpečně na síti (Přednášející: Mgr. Vlasta Šťavová)
12.55 Ukončení akce
V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu
(den.bezpecnejsiho.internetu@seznam.cz) nebo na Facebooku
(https://www.facebook.com/events/207307269621512/).
Prezentace přednášejících budou po skončení akce dostupné na
http://irtis.fss.muni.cz/category/popularizations/czech-cesky/
Konference je pořádána s podporou Katedry psychologie a Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny
na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
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___________________________________________________________________________
Přednášející:
Prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. je profesorem na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v
Brně, kde pracuje v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny. Je vedoucím výzkumného týmu, který
se zabývá oblastí psychologie a internetu. Jeho aktuální výzkum se zaměřuje na rizika internetu pro
děti a dospívající, závislostní chování na internetu, konstruování virtuálních identit a online
komunikaci. Je editorem časopisu „Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on
Cyberspace” a spoluautorem knihy “Digital Youth: The Role of Media in Development”, která vyšla v
roce 2011 v USA.
Mgr. Kateřina Škařupová, Ph.D. vystudovala obor mediální studia a žurnalistika a loni absolvovala s
dizertační prací na téma závislost na internetu doktorské studium sociální psychologie. Profesně se
drogami a závislostmi zabývá od roku 2003, kdy začala pracovat ve Sdružení Podané ruce, odkud se
přesunula na Odbor pro koordinaci protidrogové politiky Úřadu vlády ČR a pokračovala do
Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti. Aktuálně pracuje na částečný
úvazek jako výzkumnice na Fakultě sociálních studií a ve zbytku se na volné noze věnuje několika
nesmírně zajímavým drogovým projektům.
Mgr. Martina Černíková je odbornou pracovnicí na Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny a
studentkou doktorského programu Sociální psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy
univerzity v Brně. Mezi její hlavní oblasti zájmu patří zkoumání zkušeností dětí a rodin v kontextu
nových medií, chováním dětí na internetu a soukromím a sebe-odkrýváním na internetu. Zabývá se
zejména kvalitativní analýzou dat. Zajímá se taky o psychoterapii a navštěvuje akreditovaný
psychoterapeutický výcvik „Cestou systemických terapií.“
Mgr. Lenka Dědková pracuje na Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny a zabývá se tématem
online rizik, především ve vztahu k dětem a dospívajícím. Jejími hlavními zájmy v této oblasti jsou
výzkumy kyberšikany a interakcí s neznámými lidmi na internetu. V současnosti se rovněž zabývá ICT
bezpečností uživatelů nových technologií a spolupracuje s vědci z Fakulty informatiky a Právnické
fakulty MU. Podílela se mimo jiné na knihách o kyberšikaně (Kyberšikana: Průvodce novým
fenoménem, 2013) a online rizicích (Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání internetu,
2015).
Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D. působí jako psycholožka na Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny při
Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Ve výzkumu se zabývá psychologií sexuality. Dále
se věnuje vlivu digitálních technologií na psychosociální vývoj jejich uživatelů. V nakladatelství
Grada jí vyšla editovaná knižní publikace „Děti a dospívající online: Vybraná rizika používání
internetu“ (2014), v níž představuje nejnovější poznatky o úskalích, kterým mladá generace na
internetu čelí.
Mgr. Vlasta Šťavová je doktorandskou studentkou na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v
laboratoři zabývající se informační bezpečností. Aktuálně spolupracuje s prof. Šmahelem a jeho
týmem na interdisciplinárním projektu, který zkoumá chování uživatel ICT v oblasti bezpečnosti.

