PROGRAM KONFERENCE (NE)BEZPEČÍ NA SÍTI
pořádá JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH, vzdělávací program společnosti Člověk v tísni
18. října 2017, v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, 110 00 Praha 7
Dopolední blok, DOX Auditorium přední část, moderuje Zuzana Tvarůžková (ČT)
8.30 – 9.00

Registrace účastníků, DOX recepce

9.00 – 9.15

Zahájení konference, Karel Strachota (JSNS.CZ), Michal Kučerák (DOX)

9.15 – 9.30
9.30 – 10.30

Projekce filmu Holka z Instagramu (Marks Mirjam / Nizozemsko / 2016 / 18 min.)
Debata s youtuberem Kovym

10.30 – 10.45 Coffeebreak
Panelová debata Nebezpečí na síti
 Martin Kožíšek – odborník internetovou bezpečnost, vedoucí projektu Seznam se
bezpečně
10.45 – 12.15
 Lukáš Blinka – odborník na závislost na internetu, psycholog z Fakulty sociálních
studií Masarykovy univerzity v Brně
 Petr Nutil – odborník na dezinformace a hoaxy, zakladatel projektu
Manipulátoři.cz
12.15 - 13.15 Oběd
Odpolední blok, DOX Auditorium, DOX Lab, DOX Studio
Sdílení zkušeností s výukou mediálních témat
13.15 – 14.15 (jděte do místnosti podle barvy lístků – žluté DOX Lab v přízemí, zelené Studio ve 2. patře,
červené přední část Auditoria ve 3. patře)
14.15 – 14.30 Coffeebreak


Workshop 1 Pravda, nebo lež (14:30-15:45), DOX Lab v přízemí
Na workshopu se budete zabývat manipulací prostřednictvím fotografií. Jak vzniká?
Jaké má důsledky? Workshop nabízí DOX jako doprovodnou aktivitu k aktuální
výstavě PŘED OČIMA: Příběhy Iráku.
Kapacita: 30 účastníků, pořadatel: Centrum současného umění DOX



Workshop 2 Sociální inženýrství páchané na dětech - aktuální trendy z pohledu
provozovatele služeb (14:30-15:15), přední část Auditoria ve 3. patře
Sociální inženýrství je manipulace lidí za účelem provedení určité akce nebo získání
informace. Útočníci z dětí lákají intimní materiály, které slouží buď k jejich vlastní
potřebě, nebo je s nimi dále obchodováno.
Kapacita: 70 účastníků, pořadatel: Seznam se bezpečně



Workshop 3 Dezinformační weby před volbami (15:15-16.00), konají se 2 paralelní
workshopy – oba ve 3. patře – 1 v přední části Auditoria, 2. v zadní části Auditoria
Jak se chovají dezinformační weby během předvolební kampaně? Ovlivňují výsledky
voleb? Tématem workshopu budou české i americké volby
Kapacita: 20+20 účastníků, pořadatel: Prague Security Studies Institute

14.30 – 16:00

16.00

Konec konference

Prostory, ve kterých probíhá konference a jednotlivé programy
DOX Lab (přízemí): 13.15-14.15 sdílení zkušeností (skupina žluté lístky), 14.30-15.45 workshop
Pravda nebo lež
Studio (1. patro): 13.15-14.15 sdílení zkušeností (skupina zelené lístky)
Auditorium (3. patro):
Přední část: 9.00-12.15 úvod, promítání filmu, debata s Kovym, panelová debata,
13.15-16.00 sdílení zkušeností (skupina červené lístky), workshop Sociální inženýrství páchané na
dětech, 1 skupina workshopu dezinformační weby před volbami
Zadní část: coffebreaky, oběd, 15.15-16.00 skupina workshopu Dezinformační weby před volbami

