
                             
 

 

EVROPSKÁ CENA PREVENCE KRIMINALITY 2022 

(národní kolo) 

Téma: Práce se zvlášť zranitelnou obětí kriminality  

 

Všeobecné informace 

1. Kdo/jaká instituce projekt nominuje a realizuje. 

Nominuje: Probační a mediační služba 

Realizuje: Nadace Vodafone Česká republika 

2. Název projektu. 

Bright Sky CZ (dále též jen jako Bright Sky) 

3. Osoba odpovědná za projekt a kontaktní osoba – kontaktní údaje. 

Veronika Řídelová, veronika.ridelova@vodafone.com, 736 531 589 

4. Datum zahájení projektu: 2019 

Je projekt stále ve stavu realizace? Ne, ale výstupy projektu jsou funkční, mobilní 
aplikace je volně ke stažení. 

Pokud není, uveďte datum jeho ukončení (dd/mm/rrrr). 

1. Února 2020 – spuštění aplikace v ČR 

5. Kde je možné se o projektu dovědět více informací? Uveďte odkaz na webové 
stránky projektu či na jiné zdroje dostupné online. 

1. https://www.nadacevodafone.cz/programy/technologie-pro-
spolecnost/aktualni-projekty/aplikace-bright-sky-cz.html 

2. https://cs.bright-sky.org/cs/home 
3. Představení aplikace Bright Sky na Mezinárodní den žen 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=GUit6y48ZP4&list=PL4Oh_tZV5kEPjdz_N
w5lhpFYvQnWSbk3R&index=12 

4. Co nabízí aplikace Bright Sky /animace/  https://www.youtube.com/watch?v=G-
BTngsPgq4&list=PL4Oh_tZV5kEPjdz_Nw5lhpFYvQnWSbk3R&index=9  

5. Rozhovor s autorem nápadu – britským policistou Johnem Liversidgem 
https://video.aktualne.cz/dvtv/obetem-domaciho-nasili-pomuze-mobilni-
aplikace-casto-ziji-ve/r~914b1c4c4cb511e9ad610cc47ab5f122/ 
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6. Popis projektu na jednu stránku. (max. 600 slov) 

Bright Sky CZ je bezplatná mobilní aplikace, která poskytuje podporu a informace 
každému, kdo se nachází v násilném vztahu, nebo tomu, kdo se obává o někoho ze 
svého okolí, že by mohl být obětí domácího násilí.   

Mobilní aplikace Bright Sky CZ je dostupná od února 2020 a vznikla díky iniciativě 
Nadace Vodafone ČR, která projekt doposud financuje v rámci programu Technologie 
pro společnost.  

Aplikace umožňuje pomocí jednoduchého dotazníku rozpoznat signály násilného 
vztahu, umožňuje bezpečně ukládat audio-video-foto-text důkazy o násilných 
incidentech, obsahuje příběhy o různých formách násilí, se kterými se může uživatel 
ztotožnit, obsahuje kompletní a aktualizovanou databázi na všechna specializovaná 
centra pomoci v ČR i nonstop helplinky i rady o tom, jak se připravit na odchod 
z násilného vztahu a na co nezapomenout a mnoho dalšího.   

Obsah aplikace je relevantní pro širokou veřejnost, která se může edukovat v tom, jak 
poznat signály domácího násilí třeba u svých blízkých či kolegů. Čeho si všímat, jak 
reagovat a jak citlivě nabídnout pomoc – to vše obsahuje aplikace.  

Obrovskou výhodou aplikace je to, že uživatel nemusí jednotlivé informace hledat na 
internetu třeba na rodinném či pracovním počítači a zanechávat po sobě stopy. Mobilní 
telefon je považovaný za osobní věc, a tedy i všechny aplikace něm. Bright Sky navíc 
může v telefonu vypadat velmi nenápadně a pokud ji uživatel z telefonu smaže, o 
žádná data nepřijde. 

Uvedení aplikace v Česku by nebylo možné bez mezioborové a mezirezortní 
spolupráce. Odborným garantem je organizace ROSA – centrum pro ženy, partnery 
jsou Policie ČR a Ministerstvo vnitra ČR. 

I přesto, že se jedná o mezinárodní projekt, který funguje v 11 zemích a dalších 5 se 
brzy přidá, veškeré projektové řízení lokální aplikace a její komunikace je realizována 
českými partnery a koordinována právě Nadací Vodafone.  

 

 

 

 

 

 



                             
 

 

I. Projekt by měl být zaměřen na prevenci/snížení kriminality či na zvyšování 
pocitu bezpečí v rámci daného tématu. 

7. Jaké mechanismy z níže uvedených, přispívající k prevenci kriminality a/nebo ke 
snížení kriminality a zvyšování pocitu bezpečí jsou v rámci projektu aplikovány?  

☐ Vytváření a udržování normativních překážek zabraňujících páchání trestné činnosti  

 

☐ Snižování motivace k páchání trestné činnosti formou odstranění nebo omezení 

sociálních či individuálních příčin a procesů, které vedou ke kriminalitě (např.: sociální 
a finanční podpora pro znevýhodněné, sociálně slabé rodiny)  

 

☐ Odrazování případných pachatelů od páchání trestné činnosti prostřednictvím 

hrozby trestu  

 

☐Překažení trestné činnosti (např.: zvýšení policejních hlídek v rizikových oblastech)  

 

☐ Ochrana zranitelných cílů pomocí snižování příležitostí a ztížením páchání trestné 

činnosti (např.: umisťování zámků a kamer)  

 

☐ Snižování škodlivých dopadů trestné činnosti (např.: iniciativy na znovuzískání 

ukradeného zboží apod.)  

 

☐ Snižování zisků z trestné činnosti (např.: restorativní programy)  

 

☐ Paralyzace pachatelů tím, že je jim odepřena možnost dalšího páchání trestné 

činnosti (např.: uvěznění klíčových členů gangu atd.)  

 

☐ Povzbuzování pachatelů k upuštění od dalšího páchání trestné činnosti, rehabilitace 

recidivistů tak, aby se navrátili zpět do běžného života (např.: rehabilitační programy 
ve věznicích) 

 

Popište, jak byly výše uvedené mechanismy použity (max. 300 slov) 



                             
 

 

Pomocí Bright Sky CZ lze vest záznamy o násilných incidentech, aniž by informace 
zůstávaly uloženy na použitém zařízení. Uživatelé mohou incidenty dokumentovat 
formou textových, audio, video nebo fotografických záznamů, které se ukládají do 
bezpečného digitálního deníku. Ten pak lze využít jako důkazní materiál pro policejní 
intervenci a stíhání pachatele. Aplikace je zároveň určena specializovaným i 
nespecializovaným poradnám a dalším organizacím, jakož i všem, kdo hledají 
informace o tématech spojených s domácím násilím, jako jsou online bezpečí, stalking 
a obtěžování či sexuální násilí. 

Aplikace též formou videa představuje jednotlivé formy bezplatné pomoci, které jsou 
zvláště zranitelným obětem k dispozici: Poradny pro oběti / Co může dělat policie?/ 
Jak to vypadá v azylovém domě / Intervenční centra / Právní poradenství.  

Aplikace též obsahuje kontakty na azylové domy, které lze kontaktovat přímo 
z aplikace. A v neposlední řadě je zde i kapitola Odchod z násilného vztahu (Co je 
důležité udělat, než odejdu? /Co si mám vzít s sebou?/ Jsou s odchodem spojená 
nějaká rizika? / Co mohu udělat pro zajištění svého bezpečí po odchodu?) 

 

 

II. Projekt by měl být průběžně hodnocen a měl by postupně dosáhnout většiny 
svých cílů. Více informací o evaluaci (dostupné pouze v AJ) zde 

8. Proč projekt vznikl? Jaký(-é) problém(-y) měl vyřešit? Proběhla před zahájením 
projektu předběžná analýza stávajícího stavu? Kdo a jak ji provedl? Jaká data byla 
využita? Jakým způsobem tato analýza přispěla ke vzniku projektu? (max. 150 
slov) 

Cílem vývoje aplikace Bright Sky bylo odhalit včas potenciálně nebezpečné vztahy a 
dát veřejnosti do ruky jednoduchý nástroj, jak poznat, zdali nejsou v nebezpečí. 

S nápadem na aplikaci přišel britský policista John Liversidge, který se celý život 
věnoval vyšetřování vražd v důsledku domácího násilí. Když odešel do důchodu, chtěl 
se věnovat osvětě, aby oběti v násilných vztazích dokázaly včas poznat nebezpečí, a 
tím snížit počet vražd mezi partnery, a tak ve spolupráci s neziskovými organizacemi 
a Nadací Vodafone vyvinuli aplikaci Bright Sky.  

Na začátku projektu v Česku byla analýza aktuálního stavu: jaké informace a podporu 
mají oběti k dispozici, jak jednoduché je se k těmto informacím bezpečně dostat, jak 
zjistit a kde si ověřit, zda se jedná o násilí a kde hledat nejbližší pomoc.  

 

9. Jaké byly hlavní cíle projektu? Pokud je to relevantní, uveďte, které z těchto cílů 
byly hlavní a které vedlejší. (max. 150 slov) 

https://eucpn.org/document/research-report-evaluations


                             
 

 

Cíle projektu jsou:  
- rozšiřování povědomí o aplikaci Bright Sky mezi oběti domácího násilí i širokou 
veřejnost 
-  růst počtu stažení a využívání aplikace 
-  odborný trénink profesí, které mohou aplikaci využít při výkonu své profese (policisti, 
sociální pracovníci, terénní pracovníci, advokáti atd. 

 

10. Byla do projektového řízení zapracována procesní evaluace – hodnocení postupů 
během projektu? Kdo tato hodnocení prováděl (interní/externí týmy) a s jakými 
výsledky? Jaká kritéria hodnocení byla formulována? V jaké fázi se projekt nachází 
nyní a jak byly hodnoceny jeho jednotlivé fáze? Byly na základě takového 
hodnocení provedeny nějaké změny? (max. 300 slov) 

Hodnocení postupů při realizaci projektu provádí Nadace Vodafone, nezisková 
organizace Thames Valley partnership, která má na starosti právě škálování do 27 
zemí světa, kde Nadace Vodafone působí, a taky vývojářská firma Aspirant. 

Bright Sky CZ byla po britské a irské verzi první cizojazyčnou aplikací, a tak nastavila 
standardy a procesy pro všechny další země. Šlo především o vymezení autorských 
práv k aplikaci a další právní záležitosti. 

Rozsáhlá evaluace celého projektu probíhala též v období 03-05/2022 pod vedením 
specializovaného týmu analytiků společnosti Aspirant. Výsledkem byla detailně 
rozpracovaná strategie projektu a jeho rozšiřování na následujících 5 let. 

11. Bylo do projektového řízení zapracováno hodnocení výsledku1 či dopadu2? Kdo 
toto hodnocení provedl (interní/externí tým), jaká data a metody byly využity  
a s jakým výsledkem? Jaká kritéria hodnocení byla formulována? (max. 300 slov) 

Ano, projekt je průběžně evaluován a porovnáván i s výkony lokálních aplikací v 
ostatních zemích. Za Česko se hodnotí se především počet stažení aplikace (přes 
7000), návštěva webu bright-sky.org (přes 70 000), počet přímo/nepřímo ovlivněných 
životů (97 000 / 227 000) a využívání jednotlivých funkcí v aplikaci. 

V roce 2021 proběhla ze strany mezinárodního řízení projektu /Vodafone Group 
Foundation a Thames Valley Partnership / evaluace vzhledu, používání, bezpečnosti 
a srozumitelnosti aplikace, do které se zapojili čeští zástupci neziskových organizací, 

 
1 Evaluace výsledku: Měří přímý účinek (tj. rozsah změn) projektu na cílovou skupinu, populaci nebo 
geografickou oblast. Informace získané při vyhodnocení výsledku určují, na jaké úrovni byly cíle 
dosaženy. 
2 Evaluace dopadů: Měří dlouhodobé účinky projektu na cílovou skupinu a nepřímé účinky na širší 
komunitu. Informace získané z posouzení dopadů určují, na jaké úrovni byly dosaženy hlavní cíle 
projektu. 



                             
 

 

které pracují s obětmi, i Policie ČR. Tato evaluace byla doplněna o focus group lidí 
zažívajících násilí, která hodnotila též uživatelskou zkušenost.  

Výsledkem byl redesign aplikace, který je dostupný od 11/2021. Aplikace je 
přehlednější, srozumitelnější, nabízí nové bezpečnostní prvky a je přístupná i 
nevidomým.  

Aktuálně se pracuje na doplnění dalšího obsahu do aplikace, a to sice o více české 
legislativy. Půjde o praktické informace: na co má oběť nárok, co může požadovat, 
průběh trestního řízení, informace k opatrovnickému řízení a podobně, informace k 
přestupkovému řízení. 

 

III. Projekt by měl být (v rámci možností) inovativní a využívat nové metody  
a přístupy. 

12. V čem jsou metody a postupy projektu inovativní? (max. 150 slov) 

Projekt zavádí novou možnost podpory obětí domácího násilí prostřednictvím mobilní 
aplikace. 

UPOZORNĚNÍ: Níže uvedené je neveřejná informace, kterou nekomunikujeme, 
ale je nutné ji zmínit, jelikož jde právě o inovaci. 

Aplikace nabízí unikátní technologické řešení pro zvýšení bezpečnosti svých uživatelů, 
kdy je možné měnit vzhled ikony aplikace v mobilním telefonu. Uživatel si tak může 
vybrat, zdali aplikace bude vypadat jako počasí, kalendář nebo mobilní hra.  

Po stisku ikony se opravdu aplikace s tímto obsahem otevře, do pravého obsahu 
Bright Sky, a tedy k informacím o domácím násilí se pak uživatel dostane dlouhým 
stisknutím místa na obrazovce. 

 

 

IV. Projekt by měl (v rámci možností) podporovat partnerskou spolupráci mezi 
relevantními subjekty. 

13. Kteří partneři se podíleli na realizaci projektu a v čem spočívala jejich činnost? 
(max. 200 slov) 

Na realizaci projektu se podílela organizace ROSA – centrum pro ženy jako odborný 
garant aplikace. Spoluautorem aplikace je britský policista John Liversidge, který 
společně s týmem vytvořeným ze zástupců ROSY, Policie ČR, Ministerstva vnitra a 
Nadace Vodafone připravil českou verzi této aplikace, jež kromě Česka funguje dnes 



                             
 

 

již v Británii, Irsku, Albánii, Lucembursku, Maďarsku, Itálii, Portugalsku, Rumunsku, 
v Jižní Africe a na Novém Zélandě.   

V. Projekt by měl být přenositelný do dalších regionů či členských států EU. 

14. Jak je projekt financován a kým? (max. 150 slov) 

Projekt je financován Nadací Vodafone Česká republika a globální Nadací Vodafone 
Group. 

15. Jaké byly náklady projektu ve smyslu finančním, materiálovém a lidských zdrojů? 
(max. 150 slov) 

Nadace Vodafone ČR do projektu Bright Sky v ČR investovala již přes 5 milionů 
českých korun. Projektu se v jeho počátku věnovali dva manažeři ze strany Nadace 
Vodafone, kteří během vzniku aplikace koordinovali 15členný tým. Dnes se vedení 
projektu věnuje programová manažerka Nadace Vodafone, a to na částečný úvazek.  

Za dobu existence Bright Sky v Česku se rozdaly tisíce letáků, vznikly desítky videí, 
aplikace se představila na desítkách akcí a dvakrát ročně Nadace Vodafone spouští 
novou kampaň na její propagaci. 

16. Byla provedena analýza nákladů a výnosů? Pokud ano, popište ji (uveďte, jak a 
kým byla provedena, jaké byly její výsledky apod.). (max. 150 slov) 

Bright Sky a její užívání v Česku podléhá pravidelné kontrole Správní rady Nadace 
Vodafone. Ta například ocenila zapojení Bright Sky do tzv. Akademie domácího násilí, 
kdy skrze bezplatné workshopy pro firmy Vodafone nabízí své know-how a program 
na podporu zaměstnanců zažívajících domácí násilí i jiným firmám, a právě Bright Sky 
je jedním z konkrétních snadno přenositelných nástrojů pomoci.  

Akademií domácího násilí prošly už desítky firem v Česku a například řetězec drogérií 
dm drogerie se přímo inspiroval a o aplikaci Bright Sky informoval ve svém časopise.  

17. Je potřeba projekt nějak upravit, aby bylo možné jeho úspěšné přenesení  
do dalšího regionu či členského státu EU? 

Ano, každá země má především jinou legislativu, tedy je třeba upravit s ohledem na 
tyto skutečnosti. Dále se mohou lišit příklady domácího násilí, které vycházejí z 
policejních kazuistik.  

Vždy jde ale jen o úpravy obsahu nikoliv vzhledu či funkcí aplikace, ty jsou stejné. 

18. Má realizace projektu v jiném regionu či členském státě EU smysl? Uveďte důvody. 

Samozřejmě.  



                             
 

 

Globální Nadace Vodafone se zavázala k tomu rozšířit mobilní aplikaci do 
maximálního počtu 27 zemí světa, kde působí. 

Aktuálně je v rámci EU Bright Sky díky Nadaci Vodafone dostupná v Irsku, Česku, 
Lucembursku, Portugalsku, Maďarsku, Rumunsku a Itálii.  

Zájem o lokalizaci projevilo Slovensko i Polsko, přičemž se slovenskou stranou už 
probíhají jednání. 

Domácí násilí a osvěta, který se ho týká, je problémem napříč EU. Více informací o 
rozsahu problému třeba zde: https://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-
against-women-eu-wide-survey-main-results-report  

 

Uveďte krátký popis projektu (abstrakt) (max. 150 slov) 

Bright Sky CZ je bezplatná mobilní aplikace, která poskytuje podporu a informace 
každému, kdo se nachází v násilném vztahu, nebo tomu, kdo se obává o někoho ze 
svého okolí, že by mohl být obětí domácího násilí.   

Na jednom místě nabízí bezpečně a důvěrně všechny potřebné informace: 3minutový 
dotazník pro posouzení nebezpečí ve vztahu, databázi kontaktů na centra pomoci, 
funkci Můj deník pro zaznamenávání důkazů, příklady domácího násilí a mnohem víc. 

Odhalte domácí násilí včas. 

https://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
https://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report

