
1. česko-izraelský online hackathon 

 

Připoj se k nám na první česko-izraelský hackathon! Tato 24hodinová online akce se zaměří 

na brainstorming, vytváření nových ideí a vývoj technologických řešení pro dva alarmující 

problémy: 

sexuální obtěžování na univerzitách a násilí na dětech. Českou stranu zastupuje 

nevládní organizace Konsent, která se dlouhodobě věnuje řešení problému sexuálního 

obtěžování a násilí a izraelskou stranu zastupují Azrieli Collage a Hadassah Academic 

College. 

 

Pojďme se setkat a společně vyvinout řešení pro dva palčivé problémy naší společnosti. 

Hackathon můžeme chápat jako setkání různých lidí s různými zájmy a znalostmi. Někteří 

účastníci jsou si spíš jistí v sociokulturních tématech, kterým se hackathon věnuje, jiní umí 

zkrotit technologie a rozumí tajům kódování. Pojďme dokázat, že technologie nám dávají víc 

než jen selfíčka, Netflix nebo obavy z toho, že si zotročí lidstvo. Mohou nám totiž pomoci 

pomoci vyřešit i hluboce zakořeněné sociokulturní problémy, které mohou ovlivnit každého z 

nás. 

 

 

TÉMATA 

česko 

Sexuální obtěžování na univerzitách je bohužel běžnou záležitostí, která postihuje izraelské i 

české akademické prostředí. Sexuální obtěžování vytváří nepřátelské prostředí a ovlivňuje 

fyzické i duševní zdraví studentů, jejich vnímání sebe sama a studijní produktivitu. Situaci 

ještě zhoršuje obvyklé obviňování oběti (victim blaming) a fakt, že namísto pachatele čelí 

následkům reportování sexuálního obtěžování sama oběť. 

Asi 40 % dotazovaných studentů zažilo na univerzitě sexuální obtěžování nebo zneužívání, 

což vede k menšímu zapojení do akademické sféry, nebo k úplnému ukončení studia. 

 

Naším cílem je nastavit mechanismy pro prevenci a řešení sexuálního zneužívání a 

obtěžování v prostředí univerzit. Chceme vybudovat bezpečnou, intuitivní a informativní 

webovou platformu pro oběti, kde by se mohli oběti informovat, ujistit a popřípadě incident 

nahlásit. 

 

izrael 

Izraelské téma se týká násilí na dětech, které je ve společnosti sice dlouhodobě přítomné, 

stále však tabuizované. Cílem je identifikovat konkrétní dosažitelné cíle na cestě k eliminaci 

násilí na dětech, prevence těchto škodlivých jevů a vytvoření nástrojů podpůrného systému 

v boji proti nim. 

 

harmonogram 

termín: 21. a 22./23. 5.2021 

warm-up: 21. 5. 2021 od 9:00 do 11:00  

hackathon: 22. 5. 2021 20:00 po dobu 24 hodin 

více informací na www.konsent.cz/hackathon 

  

připoj se k nám! 

Chceš se stát součástí řešení a vytvořit bezpečnější a šťastnější svět? Připoj se k nám! 

http://www.konsent.cz/hackathon


Hledáme týmy, jednotlivce, mentory a příznivce. 

týmy: Najdi pár kámošů a kámošek, vymyslete novou ideu, nebo návrh řešení jednoho z 

problémů. Bez obav, pokud vám chybí technologický*á specialista*ka, nebo naopak někdo z 

oboru řešených témat, nějaké vám půjčíme. 

jednotlivci: Žádný tým? Žádný problém. Můžeš být součástí hackathonu individuálně, 

můžeš se buď připojit k nějakému stávajícímu týmu, nebo vytvořit svůj tým až na místě. 

mentoři: Máte dovednosti, znalosti a odhodlání podporovat naše týmy? Skvělé, pojďte k 

nám! 

podporovatelé: Jestli chceš hackathon podpořit, můžeš se třeba připojit k našemu 

produkčnímu týmu, darovat ceny vítězům a účastníkům, nebo jen šířit informaci události. 

Možná máš ale nějaký jiný nápad, jak nás podpořit - stačí se s námi spojit! 

 

poznej náš tým! 

 

mentoři 

Několik zajímavých lidí, jejichž nápady a dovednosti bys možná chtěl*a využí /sdílet. 

Budou ti během hackathonu k dispozici a mnoho dalších se jich k nám ještě připojí. 

 

Sara Polak - Paioneers, prg.ai 

Vanda Horáčková Seidelová - Twigsee - Startup roku 2020 pro české ženy 

Katalin Ertsey - diplomatka pro vědu a inovace, maďarské velvyslanectví 

Jamie Freeman - Bojová umění Praha 

Kateřina Jacques Bursíková - Sněmovní 7 co-work 

Valery Senichev - Educamp 

Dana Malcová - VŠE 

Marimar del Mar Sklarzik - Nemovitosti 

Karin Genton l’Epée - Francie, trenérka 

 

členové poroty 

Ti, které můžeš ohromit svými nápady a řešeními. Počet členů poroty se bude s 

blížícím se hackathonem zvyšovat. 

Olga Richterová 

Danuše Nerudová 

Petr Kovařík   

Philip Staehelin DOT Glasses 

 

sponzoři a podporovatelé 

Jednotlivci, instituce a společnosti, které se laskavě podporují náš projekt. 

VŠE 

UNYP 

Mendelova univerzita v Brně 

Magistrát Hlavního města Prahy 


