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se na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity
v Brně konal již jedenáctý ročník mezinárodní
konference Cyberspace. Jak z názvu vyplývá,
ústředním tématem jsou nová média a kyberprostor.
Hlavním organizátorem akce byl opět Radim Polčáik
z Ústavu práva a technologie na Fakultě práv MU.

Abstract: On 22 and 23 November 2013 there
was held the eleventh annual international
conference Cyberspace at the Faculty of Law,
Masaryk University. As the title suggests, the central
theme was new media and cyberspace. The leading
representative of the symposium was again Radim
Polčák, head of the Institute of Law and Technology
at the Faculty of Law, Masaryk University.
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Předním představitelem sympozia byl opět Radim Polčák, vedoucí Ústavu práva a technologií
na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, jehož zásluhou byla roku 2003 tradice konference
Cyberspace zahájena. Letošní ročník věnoval páteční listopadové odpoledne dvěma stěžejním
přednáškám, které prezentovali jejich autoři Axel Metzger a Klaus Wölfling. Zázemí Stavební fakulty
VUT tak hostilo poměrně obsazenou aulu.

Jako první prezentoval Axel Metzger, německý právní vědec zaměřený na občanské a mezinárodní
právo a autorské zákony free softwaru. Jeho příspěvek nesl název Copyright Law in the Digital Age:
Has The European Union Achieved a Fair Balance of Interests? Metzger shrnul situaci autorského práva
v digitálním věku. Upozornil na značně znevýhodněnou pozici autora, dodal však, že úpravou zákonů
lze dosáhnout zlepšení. Zmínil i problematiku ACTA (Obchodní dohoda proti padělatelství) a negativní
postoj společnosti vůči ní.
Po krátké pauze na občerstvení předstoupil před publikum německý přednášející, Klaus Wölfling,
se svojí studií zaměřující se na léčbu závislosti na hraní počítačových her. Představil léčebnou metodou
STICA (Short-term Treatment of Internet and Computer Game Addiction), se kterou sklízí uspokojivé
výsledky. Při jednom z kurzů se třicet ze čtyřiceti dvou pacientů úspěšně odpoutalo od své závislosti
na hraní, především her typu MMORPG. Z Wölflingva průzkumu zmiňme alespoň průměrný věk pacientů,
který činí 25,9 let, nebo fakt, že mezi dobrovolně se účastnícími jedinci se nenacházela ani jedna žena.
Touto přednáškou byl zakončen páteční program.
Druhý den se konference přesunula do budovy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Zde paralelně
probíhalo většinou šest devadesátiminutových bloků, zaměřujících se detailněji na problematiku nových
médií z hlediska práva, politiky, ekonomiky, sociologie či psychologie.

Pro studenta oboru Teorie interaktivních médií bylo blízké téma bloku New Media and Society, který
se dělil do čtyř částí. Před polednem přišli na řadu milánská socioložka Giovanna Mascheroni a Kjartan
Ólaffson, lektor datových analýz na islandské University of Akureyri. Zabývali se otázkou, v jakém věku
a za jakým účelem využívají dnešní děti a mládež smartphony. Jejich průzkum vypověděl o nejvyšší
vyspělosti v užívání tzv. „chytrých telefonů“ v zemích Spojeného království a Itálie.
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Polák Marcin Drábek představil svůj výzkum o mediální gramotnosti v zemích Evropské unie. V roce
2011 byli občané České republiky nad evropským průměrem ve schopnostech spojených s využíváním
internetu. Podle nashromážděných informací přednášejícího však o rok později nastal propad.
V obsáhlém počtu zemí se ovšem stále držíme kolem průměru.
Thomas Roessing z Institutu žurnalistiky na Univerzitě Johannese Gutenberga v Mohuči zkoumal
nejčastější předměty zájmu při vyhledávání na internetu. Výsledek ukázal, že uživatelé internetu
se zajímají zejména o informace z oblasti náboženství a politiky. Velmi značný je však i zájem o komerční
služby, jako je např. vyhledávání letenek a podobně.
Ve dvojbloku Cybersecurity – Cybercrime bylo představeno v prezentaci s názvem Sexting Revisited:
Constitutional Challenges, vypracované Davidem Kosařem, odborným asistentem na Katedře ústavního
práva a politologie na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, společensky tabuizované téma
sextingu, tj. rozesílání zpráv, fotografií či videa se sexuálním obsahem. Kosař se zabýval také dopadem
na samotné oběti tohoto poměrně nového fenoménu. Mezi ty nejčastější patří problémy s vedením školy
či se zaměstnavateli; oběti bohužel někdy volí i nejtragičtější řešení – sebevraždu.
Problematika kyber-bezpečnosti byla prezentována Jakubem Haraštou, asistentem a výzkumným
pracovníkem Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, v příspěvku
Cyber Security of Tomorow and Data Protection of Yesterday.

Za zmínku jistě stojí i obsah bloku Ideas for Cyberspace zabývající se vizemi do budoucna a předpoklady,
jaké postavení bude mít subjekt v kyberprostoru.
Mnohá témata překračovala své hranice a zasahovala i do jiných vědních oborů. Letošní ročník opět
nezklamal. Celý program proběh bez zpoždění a s minimem technických problémů, což zajistilo
spokojenost na všech stranách, jak u pořadatelů a přednášejících, tak u publika. Více informací o konferenci
a letošním připravovaném dvanáctém ročníku naleznete na http://cyberspace.muni.cz/.
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