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Praha, leden 2021 - Podpora tématu bezpečnosti na internetu je nutností zejména v dobách pandemie 
COVID, kdy se většina vzdělávacích aktivit, obchodních jednání odehrává online a ve virtuálním 
prostoru. Téměř všichni Evropané mají přístup na internet a pracují na počítačích, tabletech a chytrých 
telefonech. Znalost bezpečnosti na internetu a odpovědného chování na internetu je aktuálním 
tématem nejen pro dospělé, ale i pro mladé lidi, a dokonce i pro děti. Získané znalosti o bezpečnosti 
na internetu jsou předpokladem růstu a produktivity a pomáhají zvyšovat šance pro lepší uplatnění na 
trhu práce. Z tohoto důvodu vzniklo mezinárodní partnerství ze 4 zemí: jedna vzdělávací instituce, dvě 
vzdělávací společnosti a jedna společnost specializovaná na podporu řízení ve třech různých oblastech 
(finance, strategické a lidské zdroje), které společně spolupracovaly na vytvoření vzdělávací online 
platformy poskytující potenciálním uživatelům výukové texty týkající se internetové bezpečnosti 
novým a interaktivním způsobem. 

B-SAFE je dvouletý projekt spolufinancovaný Evropskou unií v rámci programu Erasmus +. Cílem 
projektových partnerů z České republiky, Španělska, Rakouska a Portugalska bylo navrhnout a 
implementovat online vzdělávací platformu B-Safe dostupnou na https://lms.project-bsafe.eu/. 
Moderní a interaktivní platforma by měla být novým didaktickým nástrojem pro mladé dospělé, ale i 
učitele a školitele, jak se dozvědět o bezpečnosti na webu a internetu. Cílovými skupinami jsou hlavně 
mladí lidé, ale obecně všichni, kteří potřebují znát informace o bezpečnosti internetu. Platformu 
mohou využívat také učitelé a školitelé z univerzit a středních škol, kde by internetová bezpečnost 
mohla být součástí jejich osnov. 

V současné době je online platforma již kompletní a připravena ke studiu včetně učebních textů, kvízů, 
testových otázek a praktických příkladů. Učební platforma se skládá z 11 výukových modulů (10 
modulů s výukovými texty na dané téma a 1 evaluační modul s kontrolními otázkami na pochopení 
předchozích učebních textů). Pilotní testování proběhlo v lednu 2021 a zúčastnilo se ho 109 účastníků 
z České republiky, Rakouska, Španělska a Portugalska. Učební platforma byla uživateli velmi dobře 
hodnocena s drobnými připomínkami, které byly zohledněny během finálního dokončení celé 
platformy. 

 

Projekt B-SAFE realizovala česká vzdělávací společnost bit cz training, s.r.o. Partnery byly: španělská 
univerzita UDIMA, rakouská vzdělávací společnost bit Schulungscenter a portugalská společnost EDIT 
Value Apoio à Gestão zaměřená na podporu řízení v oblasti financí, strategie a HR. 
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