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Vážení čtenáři,

skutečnost, že právě procházíte tyto řádky, znamená, že vás oblast internetu zajímá. 

Není se čemu divit. Většina z nás dnes internet využívá na denní bázi. Brouzdáme po 

zajímavých webech, posíláme si e-maily, používáme sociální sítě. Řada z nás také tu 

a tam stáhne nějaký soubor nebo provede internetovou platbu. 

Bohužel pro nás, čím větší pozornost uživatelů internet přitahuje, tím větší zájem vzbuzuje 

i v myslích lidí, jejichž jediným cílem je zneužít jeho obliby k vlastnímu prospěchu a zisku. 

Naše e-mailové schránky tak zaplavuje spam s podvodnými nabídkami, na sociálních 

sítích nás či naše děti kontaktují podezřelé osoby a přes falešné stránky se z nás snaží 

útočníci lákat přístupové údaje k bankovním účtům nebo čísla kreditních karet.

Průzkumy ukazují, že se s nějakou internetovou hrozbou setká za jediný rok každá čtvrtá 

česká rodina. Někdy se to obejde bez následků, dochází ale i k případům, které končí 

tragicky. Podle zkušeností z poradny portálu Bezpečnýinternet.cz se přitom může stát 

obětí skutečně každý. Nejvíce ohroženou skupinu pak představují děti.

Jako bývalý učitel věřím, že před hrozbami nás nejlépe ochrání především vzdělávání 

a prevence. Proto jsem velmi rád, že vznikla tato informační brožura. Ať už jí využijete 

pro sebe, pro své děti nebo jako pomocný materiál ve škole, pomůže vám seznámit se 

s různými typy internetových hrozeb a nabídne i základní rady, jak jim předcházet.

Internet se často přirovnává k informační dálnici. Stejně jako na D1 nevyrazíte bez 

zapnutého bezpečnostního pásu či dětské autosedačky, neměli byste ani na internet vyrazit 

bez dostatečné informační výbavy. Ani v jednom případě by se vám to totiž nemuselo 

vyplatit. 

S přáním nejen bezpečného čtení, ale také bezpečného pohybu na internetu

Roman Cabálek, generální ředitel společnosti Microsoft v České republice

Úvodní slovo



Internet je úžasný nástroj, který svou 

rychlostí, nabídkou služeb, dynamikou 

rozvoje nebo rychlostí proměny zastiňuje 

vše ostatní, co bylo v historii lidstva 

vykonáno. Ovšem velmi přesně na něj 

sedí staré pořekadlo „dobrý sluha, ale 

špatný pán“.

Pro bezpečný pohyb na internetu stačí 

přitom docela málo: uvědomit si, že nám 

„něco“ hrozí. Protože největší nebezpečí je 

takové, které neznáme – nemůžeme s ním 

pak bojovat.

Pohybujte se na internetu se zdravě 

kritickým přístupem. Jak při používání 

informací, tak při jejich vytváření. Jak při 

výběru používaných aplikací a služeb, tak 

při jejich využívání. Jak třeba při posílání 

e-mailů, tak při jejich přijímání. 

PAMATUJTE SI
Hrozby a rizika stejně jako celá 

informační bezpečnost se stále vyvíjejí. 

Co platilo dnes, nemusí platit zítra. Co 

se naučíte dnes, nebude stačit zítra. Boj 

s hrozbami stejně jako sebevzdělávání 

představuje nekonečný příběh.

Jak správně pracovat s webem

Začínající
uživatel

TÉMA 1
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On-line komunikace
Jednou z úžasných věcí, kterou internet 

světu přinesl, je komunikace. Ta díky 

němu probíhá rychle, jednoduše a bez 

geografi ckých omezení.

Zjednodušení a usnadnění komunikace 

prostřednictvím internetu s sebou 

ovšem nese i jistá rizika, se kterými 

musíme počítat. Obezřetnost při posílání 

citlivějšího obsahu, jako jsou osobní data 

či soukromé materiály, je proto na místě. 

Stejně tak je dobré si neustále ověřovat, 

zdali ten, s kým komunikujeme, je také 

tím, za koho se vydává.

Rizika spojená s komunikací jsou značně 

různorodá. Například podvržení zprávy, 

kde můžete fi gurovat jako odesílatel 

(podvodník se tak zaštiťuje vaším dobrým 

jménem) nebo příjemce (podvodník se 

vás snaží přimět uvěřit určité zprávě) až 

třeba po prosté „odchycení“ zprávy.

 PAMATUJTE SI
Nezabezpečené elektronické 

komunikaci bychom nikdy neměli 

svěřovat více, než jsme ochotni napsat 

na pohlednici.

ŠkolyRodiče DětiPokročilý uživatelZačínající uživatel
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E-mailová komunikace bezpečně
Při používání internetu se stala hlavním 

komunikačním kanálem elektronická pošta 

(e-mail). Ta slouží k odesílání, doručování 

a přijímání elektronických zpráv.

Při používání elektronické pošty je dobré 

si uvědomit, že obsah vaší zprávy si může 

příjemce nejen ukládat, ale i přeposílat dál. 

Nesdělujte proto žádné citlivé údaje nebo 

obsah, který vás může následně poškodit.

E-maily mohou představovat nebezpečí 

jako nosiče škodlivých kódů (opatrně 

především na přílohy!) nebo třeba coby 

médium sloužící k podvodům.

Je dobré považovat e-mailovou 

adresu za citlivý údaj hodný chránění: 

nestanete se tak cílem laviny nevyžádané 

elektronické pošty (spamu). Neuvádějte 

adresu na webové stránky, nevyplňujte ji 

bezhlavě do webových formulářů nebo 

neodpovídejte na nevyžádané e-mailové 

nabídky.

 PAMATUJTE SI!
Na spam nereagujte, neodpovídejte 

ani se neodhlašujte: odměnou by 

vám byla jen další nekonečná záplava 

spamu.
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Sociální sítě
Sociální sítě umožňují sdílení zážitků 

s vašimi přáteli, ale čím dál častěji i s cizími 

lidmi, kterým to dovolíte. Existuje mnoho 

tematických sítí – určených k seznámení, 

hledání a udržování vztahů mezi 

spolužáky či známými, sítě minoritních či 

nějakou formou odborných skupin.

Různé společenské sítě mají také různá 

pravidla a zvyklosti. Každá síť má svá 

vlastní pravidla bezpečného používání, 

která doporučujeme nastudovat 

a respektovat.

Myslete na možná rizika ještě předtím, 

než začnete své osobní a soukromé údaje 

veřejně nabízet, a riskovat tak jejich další 

nežádoucí sdílení nebo přímo zneužití.

 PAMATUJTE SI
Na sociálních sítích není důležité jen 

to, co napíšete, ale i to, co nenapíšete. 

Tedy i obrazový materiál nebo 

informace „mezi řádky“: frekvence 

návštěv, zájmy, přátelé... Z toho všeho 

se o vás dá zjistit opravdu hodně.

ŠkolyRodiče DětiPokročilý uživatelZačínající uživatel
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Zabezpečení počítače
Ochrana domácího počítače má svá 

specifi ka – svým způsobem stojíme sami 

proti celému světu. Přitom potřebujeme 

chránit to nejcennější, co máme – naše 

elektronická data.

Je dobré si uvědomit, že útočníci často 

nemají zájem o nějaký konkrétní počítač 

nebo nějakou určitou osobu, ale postupují 

systémem „padni, komu padni“. Jde 

jim o to získat přístup k co největšímu 

množství počítačů. Ty pak používají 

ke kriminálním aktivitám: odkládání 

nebezpečných dat, rozesílání spamu, 

dalším útokům...

Pamatujte si, že v případě počítačů není 

„nový“ synonymem pro „bezpečný“. Právě 

koupený počítač není aktualizovaný 

a chráněný před nejnovějšími hrozbami. 

Navíc má obecně známá hesla 

a nastavení, což také hraje útočníkům do 

karet.

Každopádně prevence je stokrát lepší, 

než následné řešení problémů – pokud 

se náš počítač stane odkladištěm 

pirátských materiálů či strojem na 

rozesílání spamu, může vás dostat do 

nepříjemné situace.
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Zabezpečení počítače
– na co nezapomenout
Stačí udělat tak málo, abychom se 

vyhnuli největším problémům...

Aktuální antivirový program – nejde 

jen o aktualizace databází (tedy seznamů 

známých virů a dalších škodlivých kódů), 

ale také o aktuálnost vlastního programu. 

Tři roky starý software z principu nemůže 

držet krok s hrozbami dneška.

Aktualizovaný systém i programy – 

drtivá většina dnešních útoků je vedena 

skrze známé chyby v operačním systému 

nebo používaných aplikacích. Proto je 

kritické systém i aplikace (zvláště pak ty, 

které komunikují s internetem) udržovat 

v co nejlepší kondici.

Zapnutý fi rewall – fi rewall 

představuje bránu mezi lokálním 

počítačem a vnějším světem. Jeho 

úkolem je blokovat nepovolený nebo 

nekorektní provoz.

Silná hesla, uživatelské účty – 

nebudete-li mít pro všechny uživatele 

a situace administrátorská práva, případný 

útočník bude mít smůlu.



Hesla
Kvalitní heslo je základem klidné 

a bezpečné práce na počítači. 

V této souvislosti je dobré připomenout si 

různé druhy útoků, což nám umožní zvolit 

dostatečně kvalitní heslo:

Slovníkový útok je situace, kdy 

útočník vyzkouší všechna známá slova. 

Nepoužívejte proto běžná slova.

Odhadnutí – útočník zkusí „tipnout“, 

jaké asi heslo můžete použít. Nedávejte 

tedy jako hesla jména, předměty 

či skutečnosti vám blízké – jméno 

manžela/manželky, oblíbený sportovní 

klub apod.

Přenesení hesla může nastat tehdy, 

když používáte jedno heslo v různých 

aplikacích. Útočník se pak dostane 

k jednomu heslu, které následně použije 

jinde. Takže: každá aplikace musí mít své 

heslo.

Útok hrubou silou. Útočník s pomocí 

automatického programu zkouší všechny 

kombinace písmen a číslic. Tomuto typu 

útoku neodolá žádné heslo, ale dostatečnou 

délkou a používáním různých znaků 

můžeme útočníkovi jeho záměry ztížit.

 PAMATUJTE SI
Heslo je jako zubní kartáček. 

S nikým nesdílet a často měnit!
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Ochrana dat
Data v počítači jsou tím nejcennějším, 

co máme. Hardware se dá relativně 

jednoduše nahradit, data nikoliv.

Ztráta nebo poškození rodinných 

fotografi í, videí nebo práce uložené 

v různých typech dokumentů se nahradit 

nedá. Je tedy dobré mít na paměti 

ochranu dat, a to v několika oblastech:

Zálohování dat. Aneb i pevné disky 

počítačů se mohou poškodit. Nejde tedy 

jen o případ útoku, ale i o skutečnost, že 

hardware má omezenou životnost a že 

nás může potkat nemilá příhoda (vylitá 

káva v notebooku apod.).

Šifrování citlivých dat nebo 

šifrování dat na počítačích, které sdílí 

více uživatelů. Stejně tak je dobré 

používat šifrování při komunikaci: 

nepovolaná osoba se k datům 

nedostane, ani je nemůže podvrhnout 

či modifi kovat.

Ochrana při sdílení dat, zejména 

pak jejich zabezpečení při sdílení na 

internetu. Například silným heslem lze 

zajistit, že data budou k dispozici jen 

oprávněným osobám. Ovšem pamatujte 

si: co internet jednou schvátí, to už 

nenavrátí.

TÉMA 2
Pokročilý 

uživatel

ŠkolyZačínající uživatel Rodiče DětiPokročilý uživatel
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Stahování souborů a programů
Stahování z internetu je jednou z častých 

činností na počítači.

Stažené soubory však mohou obsahovat 

nežádoucí kód, který infi kuje váš počítač. 

Je proto nutné dodržovat několik zásad, 

jež sníží riziko nakažení vašeho počítače 

nebo ho zcela vyloučí.

Především je dobré vyvarovat se 

nelegálního software: statistiky 

nekompromisně uvádějí, že více než 

padesát procent nelegálních kopií 

Windows na internetu je infi kováno 

nějakou formou škodlivého kódu.

Ovšem ani datové soubory (např. fi lmy) 

nejsou bezpečné. Častým trikem útočníků 

je to, že se při pokusu o spuštění fi lmu 

zobrazí hlášení o chybějícím kodeku 

v počítači – a hned je nabídnutý odkaz na 

jeho stažení. Na dotyčné adrese ovšem není 

kodek, ale škodlivý kód, který si uživatel 

stáhne a sám nainstaluje do počítače.

 PAMATUJTE SI
Stahujte soubory a programy jen 

z ověřených a důvěryhodných zdrojů – 

a i tak je před spuštěním zkontrolujte 

antivirovým systémem.
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Používání veřejných počítačů
Při práci s veřejnými počítači v knihovně, 

internetové kavárně, nebo třeba na letišti, 

je potřeba dbát zvýšené opatrnosti.

Vždy se při práci s veřejnými počítači 

chovejte tak, jako by se vám někdo 

díval přes rameno. Neukládejte své 

přihlašovací údaje, práci s citlivými 

daty (např. internetové bankovnictví) 

omezte na minimum – či přímo 

vynechejte.

Při odchodu od počítače odstraňte 

záznamy o své činnosti: navštívené 

webové stránky (mohou prozradit např. 

jaký využíváte e-mail nebo banku), stopy 

po otevřených dokumentech nebo 

uložené informace.

Také připojení k veřejné bezdrátové síti je 

spojeno s bezpečnostními riziky: agresoři 

velmi často na veřejných místech (letiště, 

nádraží...) umisťují vlastní přístupové body 

k internetu – a když se přes ně pokoušíte 

spojit, získávají vaše přihlašovací jména 

a hesla.

 PAMATUJTE SI!
Nikdy nevíte, kdo a s jakým úmyslem 

usedá k veřejnému počítači před vámi 

– a po vás!



Internetové bankovnictví a nákupy
Jednou z největších vymožeností 

internetu je on-line bankovnictví: kdykoliv 

a kdekoliv máte možnost kontrolovat stav 

svého účtu a provádět fi nanční transakce. 

S internetovými nákupy je to podobné: lze 

nakupovat kdykoliv, kdekoliv a odkudkoliv.

Ovšem i tyto výhody mají své hranice. 

Především bychom měli tyto fi nanční 

transakce realizovat pouze na chráněném 

počítači – tedy na počítači, nad kterým 

máme kontrolu a u něhož víme, co 

obsahuje za aplikace. Veřejný počítač 

v internetové kavárně to rozhodně není.

Zároveň si dejte pozor na phishing: jedná 

se o způsob podvodu, kdy se vás útočník 

snaží přimět k návštěvě „své“ stránky 

(která ovšem grafi cky vypadá velmi 

důvěryhodně).

Obrana je jednoduchá: navštěvovat pouze 

ofi ciální stránky bank a obchodů. Tedy 

takové, které si sami vyberete (a máte je 

uvedené ve smlouvě). Ptejte se rovněž 

svých poskytovatelů služeb, zda používají 

bezpečnou doménu, kterou je obtížné 

přesměrovat.
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Ochrana práv ostatních na internetu
Pamatujte si, že na internetu nejste sami. 

Tím, že se chováte bezpečně, chráníte 

nejen sebe, ale i druhé (a na oplátku asi 

čekáte něco podobného od nich).

Podstatná část úkonů, které uděláme, se 

dotýká i našich blízkých či přátel. Je dobré 

proto mít na paměti následující zlatá 

pravidla:

Vystavujte fotografi e přátel, rodiny 

nebo třetích osob jen s jejich svolením.

Chraňte si svoji on line reputaci – tedy 

své dobré jméno. Bojujete o něj celý život, 

ztratit jej můžete ve vteřině.

Krádež identity (vydávání se za 

někoho jiného) je nejen v rozporu 

s pravidly většiny služeb, ale zároveň 

může jít o trestný čin.

Při sdílení obsahu mějte na 

paměti, co je možné sdílet a zdali tím 

neporušujete duševní vlastnictví někoho 

jiného.

Zvláštní pozor si dejte na pirátský 

(tedy nelegálně šířený) obsah 

a padělky – internet je plný podezřele 

výhodných nabídek na léky či 

„značkové“ zboží.



TÉMA 3
Rodiče

Doporučení pro rodiče
Mezi dospělým a dítětem či 

náctiletým na internetu je jeden 

zásadní rozdíl. Dítě má zpravidla 

technické znalosti, dospělý životní 

zkušenosti.

Dítě se neostýchá používat moderní 

technologie, ale zároveň se velmi 

snadno může stát obětí podvodníků 

– třeba dospělých, kteří se vydávají 

za vrstevníky apod. Naopak dospělý 

často nemá tak hluboké technické 

znalosti, ale díky nabytým životním 

zkušenostem (nejen v počítačovém 

světě) je přece jen ostražitější.

Problémy se snažte řešit společně, každý 

pohled (znalost vs. zkušenost) vzájemně 

obohacuje.

Jděte při používání počítačů příkladem 

– dítě dobře pozná, kdy něco myslíte vážně 

a kdy „kážete vodu, ale pijete víno“.

Počítač mějte ve společných prostorách 

(chodba, obývací pokoj...), nikoliv v dětském 

pokoji.

Stanovte pravidla pro používání 

počítačů a internetu.

Proberte s dětmi modelové situace.
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Co dělat, když se „něco“ děje?
Drtivé většině problémů ve vazbě „děti 

a informační bezpečnost“ se dalo dopředu 

zabránit. Stačilo mít oči i uši otevřené 

a být ostražitý vůči některým „varovným 

příznakům“.

Dítě se začne chovat „jinak“ (= divně). 

Co dříve bez problémů akceptovalo nebo 

vyhledávalo (např. vaši pomoc u počítače) 

je mu najednou na obtíž a je to nežádoucí. 

Dítě v určeném čase náhle bez zjevné 

příčiny MUSÍ být u počítače.

Dítě začne používat neobvyklé 

programy a odmítá vás seznámit s jejich 

účelem.

Dítě za sebou znenadání začne 

„zametat stopy“ a mazat třeba historii 

navštívených www stránek, má evidentně 

důvod nebo potřebu něco skrývat.

Dítě se zdráhá povídat si o tom, co na 

počítači dělá a s kým komunikuje.

Na počítači chce najednou trávit 

veškerý volný čas.

 PAMATUJTE SI
Internet nejsou jen domácí počítače. 

Zákazy nic neřeší, protože dítě se 

k internetu dostane u kamaráda, ve 

škole, v knihovně, v mobilu...



TÉMA 4
Děti

Na internetu najdeš spoustu fajn věcí, 

které tě baví nebo se ti hodí třeba do 

školy. Potkáváš tam kamarády, spolužáky, 

ale samozřejmě i úplně cizí lidi.

Ne vždy ale víš zcela jistě, jestli ten 

člověk, se kterým si píšeš, je vážně ten, za 

koho se vydává. Musíš proto vědět, na co 

si dát pozor a co dělat v případě, že tě na 

internetu potká něco nepříjemného.

Vždycky je lepší vědět, co se ti může stát 

a jak tomu předcházet. Někdy tě může 

i zdánlivě zcela neškodná věc přivést do 

hodně nepříjemné situace. Ale na nic 

nejsi sám, vždy se máš kam obrátit pro 

pomoc.

Nenech se sebou jakýmkoliv způsobem 

manipulovat („ale nesmíš to nikomu 

říkat“) a nevěř slepě všemu, co se 

ti předkládá. Neboj se klást otázky, 

ověřovat si – a stejně tak se neboj obrátit 

pro radu, když si nejsi jistý nebo když se 

ti něco nezdá.

Nejlepší průšvih je totiž vždy takový, který 

vůbec nenastane...
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On-line komunikace – chat
Chatování („četování“) nabízí možnost 

komunikovat s více lidmi najednou. 

Jeho předností je možnost okamžité 

akce i reakce.

Výhodou pak je zvýšená šance na 

seznámení nebo zábavu. Většina 

provozovaných chatů probíhá 

v anonymitě, tzn. lidé na nich vystupují 

pod přezdívkami, nikoli pod pravými 

jmény. Nikdy tedy nevíš jistě, s kým 

vlastně ve skutečnosti komunikuješ. 

Vždy je podezřelé, pokud tě budou 

kontaktovat uživatelé s žádostí o zaslání 

osobních nebo intimních materiálů. 

V žádném případě tyto informace 

neposkytuj. I když kontakt na druhé straně 

znáš, kdykoli se může stát, že informace 

o tobě zveřejní.

Pokud nemůžeš získat nezvratnou 

jistotu, že tvůj partner v komunikaci je 

tím, za koho se vydává, buď maximálně 

opatrný.

 PAMATUJTE SI
Pokud neexistují žádné bariéry toho, 

aby lidé vystupovali pod přezdívkou 

nebo falešným jménem, určitě tak 

někdo učiní.



obrázek
sociální sítě, seznamování, chat

Sociální sítě – seznamování
Pokud budeš na internetu vystupovat pod 

přezdívkou, nic se ti nemůže stát. Pokud 

ale o sobě vyplníš osobní údaje, vystavuješ 

se riziku. Změnit přezdívku lze jednoduše, 

telefon a adresu nikoli.

Na internetu můžeš najít mnoho 

informací. Internet je výborným nástrojem 

a pomocníkem. Můžeš tu komunikovat, 

posílat si fotografi e nebo se dívat na videa. 

Ne všemu a všem se dá ale věřit. Je proto 

dobré být opatrný a na internetu o sobě 

sdělovat jen základní informace.

Zvol si vhodnou přezdívku, používej 

vhodný slovník. Je zbytečné na sebe 

upozorňovat na místě a způsobem, kde 

to není vhodné.

Důvěřuj, ale ověřuj – pamatuj si, že 

ten, kdo se vydává za někoho jiného, 

mnohem raději otázky pokládá, než 

na ně odpovídá. Dobře ví, že čím 

více informací poskytne, tím je větší 

pravděpodobnost toho, že se v jeho 

lžích objeví nápadná skulina.
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Desatero bezpečného internetu

2) Neposílej nikomu, koho 
neznáš, svou fotografi i 
a už vůbec ne intimní 
(ostatně, tu neposílej ani 
tomu, koho znáš – nikdy 
už ji nevezmeš zpět).

1)  Nedávej nikomu adresu ani 
telefon. Nevíš, kdo se skrývá za 
monitorem.

5) Nedomlouvej si schůzku na 
internetu. Pokud už je to nutné, 
informuj dospělou osobu a setkávej 
se jen na frekventovaném místě.

3)Udržuj hesla 
k e-mailu i jinam 
v tajnosti, nesděluj 
je ani blízkému 
kamarádovi.

4) Nikdy jakkoliv 
nereaguj na neslušné, 
hrubé nebo vulgární 
e-maily a vzkazy.
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9) Nevěř každé informaci, 
kterou na internetu získáš.

10)  Když s někým nechceš komunikovat, 
nekomunikuj. Máš na to právo.

6)  Pokud narazíš na obrázek, video nebo 
e-mail, který tě šokuje, opusť webovou 
stránku. 

8) Nedej šanci virům. 
Neotvírej přílohu 
zprávy, u které si nejsi 
jistý původem – raději 
si u odesílatele ověř, 
zdali ji opravdu poslal.

7)  Svěř se dospělému, 
pokud tě někdo nebo něco 
uvede do rozpaků nebo 
vyděsí.
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Tipy pro výuku
Internet je komunikačním fenoménem 

naší doby. Nabízí také řadu příležitostí, 

jak zatraktivnit výuku. Součástí by však 

vždy měly být doporučení a zásady 

pro bezpečné chování na internetu.

Proč se ovšem informační bezpečnosti 

speciálně věnovat? Vzhledem k rozšíření 

počítačů a dalších komunikačních 

technologií by základy bezpečného 

chování měly mít stejnou váhu jako 

třeba základy dopravních předpisů. 

Přejít správně silnici by měl umět 

každý...

Nezapomínejte také, že informační 

bezpečnost se netýká pouze 

počítačů, ale také mobilních telefonů. 

Mnohem větší riziko než škodlivé 

kódy přitom představují různé 

informační podvody nebo přímo 

kybernetická šikana.

Informační bezpečnost na internetu 

lze zařadit do následujících 

výukových hodin: informatika, základy 

společenských věd, občanská nauka. 

Pokud zvolíte formu debaty, je možné 

ji zařadit také do hodin českého jazyka 

nebo do výtvarné výchovy.

TÉMA 5
Školy

ý k
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Tipy pro výuku – základní pilíře
Základními pilíři výuky by měla být 

diskuse a praktické příklady ze života.

Podnícení debaty. Vyzvěte žáky 

a studenty ke sdělení osobních 

zkušeností. Podpořte debatu reálnými 

příběhy ze života, které se skutečně 

staly. Sdílejte vlastní zkušenosti: kterak 

využívání internetu, nastavování pravidel 

či vzdělávání funguje u jednotlivých žáků 

doma.

Modelové stavy mohou být inspirací 

při řešení kritických otázek. Jak správně 

řešit situace? Na co si dát pozor? 

Jakých chyb se vyvarovat? Co může být 

z technického i netechnického hlediska 

varovným znamením? Které chování je 

správné, které naopak nebezpečné?

Diskuse. Co děláme dobře, co nikoliv 

– a proč. Zopakovat základní body, 

společnými silami vytvořit závěr. Ideálně 

se pak k němu po čase vrátit – co jsme 

změnili?

 PAMATUJTE SI
V dnešním světě je mnohem větší 

pravděpodobnost, že dítě osloví dealer 

drog prostřednictvím internetu – než 

na ulici...
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A

Adware – je počítačový program, 

který byl nainstalován do vašeho po-

čítače, aniž byste o tom věděli. Spous-

ta programů zdarma nebo těch, které 

si stahujete z internetu, vám do počí-

tače nainstaluje skryté programy, jež 

posílají detaily, jako např. vaši e-mai-

lovou adresu, webové stránky, které 

navštěvujete apod., zadavatelům re-

kla my, kteří pak zahltí vaši e-mailovou 

schránku reklamou a spamem (nevy-

žádanou poštou).

Antivirus – je počítačový program, 

který chrání počítač před infekcí 

 počítačových virů. Antivirus obvykle 

pra   cuje ve dvou režimech: jednak 

neustále automaticky kontroluje po-

čítač a všechny používané soubory 

a jednak je možné manuálně spustit 

podrobný test všech souborů na disku 

počítače (takový test může trvat i ně-

kolik hodin, ale jednou za čas se dopo-

ručuje). Mezi nejznámější antiviry patří 

AVG, NOD32, Avast! či Kaspersky.

Antispyware – program bojující 

proti spywaru. Program kontroluje 

všechna data přicházející do počíta-

če, vyhledává spywarový software 

a znemožňuje přístup čemukoli, co 

by počítač mohlo ohrozit, případně 

sestavuje seznam podezřelých polo-

žek, které mají být vymazány. Spyware 

je označení pro škodlivé počítačové 

programy zaměřené na sledování 

(špionáž) napadeného počítače.

 

B

Bezpečná doména – doména je 

jednoznačné jméno počítače nebo 

počítačové sítě připojené do sítě 

Internet. Bezpečná doména je chrá-

něna několika způsoby proti pod-

vrhnutí. Nejdokonalejší technologií 

ochrany domén je DNSSEC, neboli 

bezpečné DNS.

Bezpečnostní SMS – autorizační 

SMS a přihlašovací SMS v interneto-

vém bankovnictví nastavené pro da-

ného uživatele.

Bullying (cyber bullying, ky-

beršikana) – tyranizování a šikana, 

zejména mezi mladistvými. Bullying 

může mít více podob sahajících od 

posměchu přes urážky až k bití. Pokud 

se tyto útoky nahrávají a šíří přes mo-

bilní telefon, e-mail, internet či blog, 

mluví se o „e-bullyingu“ nebo častěji 

o „cyber bullyingu“ (kyberšikaně).

C

Cracker – člověk, který se nelegál-

ně nabourává do počítačových systé-

mů cizích lidí či fi rem.

CVV2/CVC2/CVA2 – trojčíslí uve-

dená na podpisovém proužku pla-

tební karty za číslem platební karty 

nebo za posledním čtyřčíslím čísla 

platební karty.

Cyberstalking – použití elektro-

nického zařízení (mobilního telefonu, 

e-mailu) cizího uživatele k obtěžování 

jiného uživatele.

Č

Červ – zvláštní druh viru, který sám 

sebe kopíruje a může se samovolně 

šířit na velké množství počítačů, na-

padat sítě, snižovat rychlost připo-

jení počítače k internetu, vypnout 

počítač apod.

Čipová karta – platební karta 

obsahující čip s programovatelným 

mikroprocesorem a pamětí. Čipová 

technologie zvyšuje bezpečnost 

a rozšiřuje funkce karty.

D

Download (stahování) – ukládá-

ní souborů z internetu do vlastního 

počítače. Ke stahování dochází i při 

běžném surfování po internetu (tedy 

prohlížení webových stránek), pro-

tože aby se mohla jakákoli webová 

stránka zobrazit, webový prohlížeč 

si nejprve musí stáhnout její obsah 

ze serveru. Stahovat samozřejmě 

můžeme i celé soubory, jako např. 

dokumenty, programy, hudbu nebo 

fi lmy (což ale bývá často nelegální). 

Opakem downloadu je upload nebo-

li nahrávání souborů na internet.

E

e-Faktura – služba umožňující kli-

entovi banky příjem daňových dokla-

dů (faktur) od poskytovatelů služeb 

v elektronické podobě přímo do jeho 

internetového bankovnictví a záro-

veň umožňující jejich snazší úhradu.

e-Learning – učení za pomoci 

internetu. Jde o vzdělávací proces 

využívající počítačové technologie 

k tvorbě kurzů, distribuci studijního 

obsahu, komunikaci mezi studenty 

a pedagogy a k řízení studia.

Embosovaná karta – debetní 

nebo kreditní karta, u které text na 

přední straně karty vystupuje v „reli-

éfu“. To umožňuje její použití i v me-

chanických platebních terminálech, 

tzv. imprinterech (lidově žehličkách).

F

Firewall – zařízení kontrolující 

komunikaci mezi sítěmi a sloužící ke 

kontrole jejich důvěryhodnosti. Fire-

wall může zakázat komunikaci na 

základě předem určených pravidel. 

Může také povolit komunikaci pouze 

mezi nastavenými adresami.

Flaming – záměrné umisťování ne-

přátelských a urážlivých vzkazů na in-

ternet s cílem někoho rozzlobit a urazit.

G

Grooming (lákání na schůzku) – 

situace, kdy chatovací místnosti vyu-

žívají pedofi lové. Představují se dětem 

jako jejich vrstevníci a pokoušejí se je 

vylákat na schůzku. Zjišťují informace 

o místě jejich pobytu, zájmech, koníč-

cích a sexuálních zkušenostech.

H

Hacker – osoba, která se snaží 

neoprávněně proniknout na určité 

stránky nebo se nabourat do po-

čítačového systému. Hackeři často 

kradou informace z fi rem (např. růz-

né adresáře e-mailových kontaktů) 

a prodávají je za poplatek rozesílate-

lům spamu.

Hash Buster – způsob, jak se 

rozesílatelé spamu vyhýbají tomu, 

aby byly jejich nevyžádané e-maily 

zachyceny spam fi ltry. Dělají to vklá-

dáním náhodně vybraného obsah 

do každého nevyžádaného e-mailu, 

často v podobě částí slov v kolonce 

předmět, což mate spam fi ltry, které 

hledají naopak naprosto stejné zprá-

vy rozesílané na mnoho adres.

Hoax – podvod, mystifi kace či žert; 

jde o šíření poplašných řetězových 

Slovník pojmů
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zpráv (nejčastěji e-mailů), které z růz-

ných důvodů (pomoc při hledání dětí, 

upozornění na počítačový vir atd.) 

vyzývají k přeposílání co největšímu 

počtu příjemců.

Homebanking – služba, která kli-

entovi umožňuje komunikaci s ban-

kou (včetně zadávání platebních 

příkazů) prostřednictvím sítě internet. 

K zavedení této komunikace je třeba 

mít na počítači nainstalovaný speciál-

ní program banky (tím se homeban-

king odlišuje od internetového ban-

kovnictví, kde se speciální program 

nepožaduje).

Hyperlink – odkaz na jiný doku-

ment na internetu nebo na jiné místo 

v dokumentu. Často se označuje jako 

link a po kliknutí se uživateli otevře 

dokument, na nějž odkazuje.

Hypertext – text skrývající hyper-

linkové propojení na jiný dokument 

nebo na jiné místo v dokumentu. Po 

kliknutí na takto označený text se uži-

vateli otevře dokument, na nějž text 

odkazoval. Usnadňuje orientaci v roz-

sáhlých textech a publikování odkazů. 

Textové odkazy jsou obvykle zobrazo-

vány modrým písmem a podtrženy.

CH

Chat – označuje písemnou on-line 

komunikaci dvou a více lidí v reálném 

čase. Po registraci na stránkách chatu 

(např. na xchat.cz nebo chat.lide.cz), 

si mohou zvolit nějakou chatovací 

místnost, a pak už si mohou psát – při-

čemž to, co napíše jeden uživatel, se 

okamžitě zobrazuje i ostatním (chato-

vání tedy připomíná rozhovor, kde na 

sebe lidé mohou okamžitě reagovat).

Chatovací místnost – webová 

stránka pro chatování, tedy on-line 

debaty na internetu.

I

Imprinter – mechanické zaříze-

ní umožňující platit embosovanou 

platební či kreditní kartou i na místě 

nevybaveném elektronickým termi-

nálem. Pomocí imprinteru se provede 

otisk identifi kačních údajů platební 

karty a obchodního místa na účtenku, 

kterou pak obchodník doloží prove-

dení platby.

Internetové bankovnictví – služ-

ba, která klientovi umožňuje komu-

nikaci s bankou (včetně zadávání pla-

tebních příkazů) pomocí internetu. 

Klient nepotřebuje instalovat žádné 

speciální programy, postačí mu pou-

ze internetové připojení.

Instant messaging – je interne-

tová služba, umožňující uživatelům 

sledovat, kteří jejich přátelé jsou prá-

vě připojeni, a dle potřeby jim posílat 

zprávy, přeposílat soubory a obecně 

vzájemně komunikovat. Hlavní vý-

hoda oproti používání např. e-mailu 

spočívá v principu odesílání zpráv 

v reálném čase, zpráva je doručena ve 

velmi krátké době od odeslání.

Internet fórum/internetová dis-

kuse – je stránka na internetu, kam 

lidé vkládají své názory a reakce a ty se 

následně na stránce zobrazují. Oproti 

chatu se internetová diskuse liší tím, 

že přispěvatelé nemusí být ke stránce 

připojeni současně, ale mohou rea-

govat i s časovým odstupem.

IP adresa – je jednoznačná iden-

tifi kace konkrétního počítače v in-

ternetu. Zkratka „IP“ znamená inter-

netový protokol, což je způsob, jak 

spolu komunikují všechna zařízení 

v internetu.

J

Junk Mail – nevyžádaná reklama.

K

Komunita – skupina lidí, kteří spo-

lu komunikují na internetu pomocí 

vzkazů, telefonu nebo e-mailu.

L

Logging – proces, který dovoluje 

přístup uživateli do počítačového 

systému. Log-in je identifi kace uživa-

tele při vstupu do systému (obvykle 

obsahuje uživatelské jméno, heslo 

atd.). Označení log-out se používá pro 

opuštění systému uživatelem (před-

tím co do něj vstoupil pomocí log-in).

M

Mail Loop (e-mailová smyčka) 

– je situace, kdy jeden automatický 

e-mail spustí další, který opět spus-

tí ten první e-mail k odpovědi atd., 

čímž vytváří e-mailovou smyčku (mail 

loop).

Malware – počítačový program 

určený ke vniknutí do počítačového 

systému nebo k jeho poškození. Pod 

souhrnné označení malware se za-

hrnují počítačové viry, trojské koně 

a spyware.

Mobilní bankovnictví – jedna 

z podob přímého elektronického 

bankovnictví. Klient ke komunikaci 

s bankou (včetně zadávání plateb-

ních příkazů) používá speciální pro-

gram v mobilním telefonu – oproti 

běžnému telefonnímu bankovnictví 

poskytuje vyšší míru ochrany klienta.

Mobilní platby – dobíjení před-

placených kupónů mobilních operá-

torů prostřednictvím přímého ban-

kovnictví.

Mousetrap (past na myši) je jed-

noduchý prográmek (JavaScript), kte-

rý ztěžuje opuštění webové stránky. 

Pokud uživatel zkusí ze stránky odejít, 

objeví se okénko, které ho vrátí zpět 

na stránku a brání mu v kliknutí na 

tlačítko Zpět. Používá se, pokud je za-

davatel reklamy placen za počet osob, 

které kliknou na klientovu webovou 

stránku.

N

Nelegální obsah – obsah interne-

tových stránek, který je podle zákonů 

daného státu protiprávní. Nejčastější 

typy takového obsahu zahrnují ob-

rázky sexuálního zneužívání dětí, 

protiprávní aktivity na chatu (např. 

grooming – lákání na schůzku) nebo 

publikování materiálů nenávistného 

charakteru.

Netiketa – pravidla slušného cho-

vání při komunikaci na internetu (net 

etiketa).

Nevyžádaná pošta (spam) – 

stejné zprávy posílané najednou na 

e-mailové adresy mnoha lidí, kteří 

o ně nemají zájem.

Nezákonný obsah – obsah, který 

je zakázán zákonem. Jedná se přede-

vším o dětskou pornografi i, nelegální 

sexuál ní praktiky, nabídky dětské pro-

s ti tuce a sdružování pedofi lních zájmů.

P

P2P – sítě P2P (z anglického peer-

-to-peer) umožňují připojeným uži -
va  telům sdílet data, a to jejich na-

hráváním nebo stahováním. Sdílení 

souborů je ovšem ale velmi často 

využíváno v rozporu se zákonem (např. 

nelegální sdílení hudby nebo fi lmů).

Parental Control (rodičovská 

kontrola) – je způsob, jakým mohou 
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rodiče sledovat chování dítěte při 

práci na počítači a případně omezit 

jeho aktivity.

Pasivní transakce – pasivní trans-

akce zahrnují všechny informace po-

skytované prostřednictvím přímého 

bankovnictví.

Pharming – představuje škodlivěj-

ší verzi phishingu. Speciální počítačo-

vé programy uživatele přesměrují na 

stránky, které po něm požadují zadání 

citlivých údajů (přístupových hesel 

apod.) podobně jako u phishingové-

ho útoku.

Phishing – jde o rozesílání pod-

vodných zpráv (nejčastěji e-mailů), 

které se tváří jako zprávy od banky, 

správce sítě atd. Cílem zprávy je pod 

nějakou záminkou získat od příjemce 

zprávy jeho citlivé údaje, např. čísla 

kreditních karet, bankovních účtů, 

přístupových hesel atd.

PIN – pochází z anglického spoje-

ní „personal identifi cation number“ 

(osobní identifi kační číslo). Jedná se 

o jedinečný identifi kátor, pomocí 

kterého je možné autorizovat se např. 

při použití platební karty, mobilní-

ho telefonu atd. Nejčastěji se jedná 

o čtyřmístné číslo, bez jehož znalosti 

není možné tento předmět použít. 

V rámci ochrany majitele systém po-

volí většinou pouze omezený počet 

chybného zadání PIN, následně dojde 

k jeho zablokování.

Profi l – osobní údaje uživatele uvá-

děné v sociálních sítích, systémech 

pro rychlou výměnu zpráv, chatová-

ní, internetových hrách apod. Profi ly 

mohou být veřejné nebo soukromé 

a uživatel je může upravovat tak, aby 

jej co nejlépe reprezentovaly.

Přímé bankovnictví – způsob 

dálkové komunikace mezi bankou 

a klientem. Klient v tomto případě 

předává a získává informace přímo 

pomocí některého z elektronických 

kanálů (např. internet, telefon, mobil-

ní telefon atp.), a nikoli prostřednic-

tvím pracovníka banky na přepážce.

Ř

Řetězový dopis – je dopis nebo 

e-mail, který je poslán postupně ně-

kolika lidem. Tyto dopisy často obsa-

hují přátelské pozdravy, nebo naopak 

hrozby, co se stane, pokud neuděláte 

to, o co vás dopis žádá. Nejde o spam 

v jeho ryzí podobě, ale mnoha lidmi je 

za spam považován.

S

Sdílení souborů – zajištění přístu-

pu k určitým souborům pro více uživa-

telů internetu. Sdílející uživatelé mo-

hou sdílené složky nahrávat i stahovat.

Skimming – postup, při kterém 

jsou původní údaje z magnetického 

proužku platební karty elektronicky 

zkopírovány na jinou kartu bez vědo-

mí držitele.

Spam – nevyžádané, obtěžující, 

reklamní e-maily.

Spambot – je to počítačový 

program, který je navržen tak, aby 

„prolézal“ náhodné webové stránky 

a diskusní internetové stránky a sbíral 

na nich vše, co vypadá jako platná 

e-mailová adresa. Tu následně přidá 

na spam seznam, tedy seznam adres 

k rozesílání spamu.

Spamfi lter – počítačový program, 

který fi ltruje všechny příchozí e-maily 

a třídí je na normální e-maily a ty, které 

obsahují spam nebo tak vypadají.

Spammer – člověk, který rozesílá 

spam.

Spim – verze spamu – nevyžádaná 

reklama v on-line komunikaci na ICQ, 

Messen ger a Skype.

Spoofi ng – nastane tehdy, když 

spam mer nebo scammer falšuje svůj 

vlastní původ nebo předstírá, že je

 ně kdo jiný. Toho dosáhne např. po-

sláním e-mailu s falešnou hlavič-

kou. Do této kategorie spadají také 

phishing maily, které mají zakrýt iden-

titu skutečného odesílatele.

Spyware – druh škodlivých pro-

gramů, které se zaměřují na sledová-

ní (špionáž) napadeného počítače. 

Jakmile spyware úspěšně infi kuje 

počítač, může sledovat aktivitu jeho 

uživatele – např. jaké webové stránky 

si prohlíží, s jakými pracuje soubory 

nebo co píše na klávesnici. Spyware 

tedy může zjistit i velmi citlivé údaje 

(např. přístupová hesla) a ty pak po-

tají odeslat svému tvůrci. Na detekci 

a odstraňování škodlivých programů 

se používá např. Ad-Aware či Spybot.

T

Telefonní bankovnictví – služba, 

která klientovi umožňuje komunikaci 

s bankou prostřednictvím telefonu. 

Této služby lze využívat standardním 

způsobem anebo prostřednictvím 

speciálního programu v mobilním te-

lefonu, který zabezpečuje vyšší míru 

ochrany klienta (GSM banking).

Trojský kůň – škodlivý program, 

který se navenek tváří jako užitečný 

program ke stažení zdarma. Po sta-

žení a nainstalování do počítače se 

z trojského koně „vybalí“ další škodlivé 

programy (viry, spyware, adware...).

U

Upload (nahrávání) – označu-

je proces, při kterém se nahrávají 

data z uživatelova počítače, např. na 

webový server. K drobnému uploadu 

dochází i během obvyklé práce s in-

ternetem, protože webový prohlížeč 

neustále vysílá různé požadavky na 

cílové servery (na kterou doménu 

se chce připojit, jaká data potřebuje 

stáhnout atd.). Uploadovat můžeme 

i konkrétní soubory – např. nějaký 

dokument jako přílohu e-mailu, nebo 

třeba fotografi e na nějakou webo-

vou fotogalerii. Opakem uploadu je 

download neboli stahování.

V

Virus – virus je škodlivý počítačový 

program, který dokáže sám sebe ko-

pírovat a šířit se do dalších počítačů 

(chová se tedy podobně jako virus 

skutečné nemoci). Existuje celá řada 

různých virů a většina z nich může být 

velice nebezpečná – některé mohou 

např. smazat nebo zničit soubory 

v počítači, jiné mohou svému tvůrci 

odeslat citlivá data uživatele (např. 

hesla nebo dokumenty) a jiné mo-

hou nakažený počítač přímo ovládat 

(a třeba rozesílat viry dalším lidem).

W

Web bug/štěnice – jsou meto-

dy spammerů k ověřování platnosti 

e-mailových adres. Jde o malou gra-

fi ku zadanou do spam e-mailu, která 

informuje spammera o tom, kdy je 

jeho rozesílaná zpráva přečtena nebo 

je do ní nahlédnuto.

Z

Zloděj identity – je termín použí-

vaný pro podvodné jednání zahrnující 

krádež peněz nebo získání výhod tak, 

že jedinec předstírá, že je někdo jiný.
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Kam se obrátit v případě problémů 
Kontakty a webové stránky

Nevhodný marketing

Rada pro reklamu sleduje etické principy 

marketingu a provádí regulaci marketingu. 

Nevhodný marketing, nepoctivé podmínky 

a další problémy můžete oznámit Radě pro 

reklamu.

www.rpr.cz

Podvody, stránky hlásající nenávist 

a další nezákonné činnosti

Podvodné stránky, stránky hlásající 

nenávist, pokusy o podvod pomocí e-mailu 

nebo jiné nezákonné činnosti můžete hlásit 

Policii ČR.

www.policie.cz

Zneužití osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů 

poskytuje rady a dohlíží na zpracovávání 

osobních údajů. Elektronická adresa 

podatelny: posta@uoou.cz.

Dětská pornografi e

Nadace Internet Watch Foundation 

provozuje on-line službu pro hlášení 

webů, u kterých existuje podezření na 

to, že obsahují materiály se zneužíváním 

dětí a jiné nezákonné materiály 

(www.iwf.org.uk). Zneužívání dětí lze 

nahlásit na adrese: 

www.virtualglobaltaskforce.com 

nebo Policii ČR.

Jiný urážlivý nebo nevhodný 

materiál

V ostatních případech se obraťte 

na vlastního poskytovatele internetových 

služeb nebo správce příslušného webu.

Nedostatky internetových obchodů

Internetové obchody musí řádně plnit 

informační povinnosti, zejména musí mít 

uveřejněny obchodní podmínky a konečné 

ceny zboží. Nedostatky můžete nahlásit 

České obchodní inspekci.

www.coi.cz

Phishing

Podvodné pokusy o získání přístupových 

dat k vašemu účtu ohlaste Policii ČR a vaší 

bance.

Linka bezpečí

Rodičovská linka poskytuje telefonickou 

krizovou intervenci a poradenství 

především rodičům, prarodičům 

a ostatním členům rodiny z celé České 

republiky. Nabízí jim pomoc v krizové 

situaci, která se týká dětí, dospívajících 

a mladých dospělých. 

www.linkabezpeci.cz

Saferinternet.cz

je osvětový projekt, usilující o zvýšení 

povědomí o bezpečnějším užívání 

internetu. Podporuje vzdělávání 

a výzkum v této oblasti, 

a to zejména dětí, kterým 

ubližuje nevhodné 

a závadné chování na 

internetu. Poskytuje 

pomoc, působí 

proti šíření ilegálního, 

zejména pedofi lního 

a extremistického 

obsahu na internetu. 

www.saferinternet.cz
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Nenašli jste v brožuře odpověď na 
některou otázku? Zeptejte se online!

Navštivte portál Bezpečnýinternet.cz 

a seznamte se s různými oblastmi 

bezpečnosti na internetu více do hloubky 

nebo položte přímo svůj vlastní dotaz.

Co na webu najdete?
Informace na webu Bezpečnýinternet.cz 

jsou přehledně rozděleny podle jednotlivých 

typů uživatelů, takže na své si přijde jak 

začínající či pokročilý uživatel, tak i rodiče, 

jejich děti nebo učitelé. Vedle dalších rizik 

spojených s používáním internetu naleznete 

na portálu i způsoby, jak se jim účinně 

bránit. Své znalosti si můžete u každé sekce 

také rovnou otestovat.

Využijte poradny!
Na portálu si můžete rovněž 

prohlédnout odpovědi na nejčastěji 

kladené otázky a v případě, že 

požadovanou odpověď nenaleznete ani 

tam, můžete přes poradnu portálu poslat 

zdarma i svůj vlastní dotaz. Na webu rovněž 

naleznete důležité kontakty pro případ, 

že se stanete například obětí podvodu, 

zneužití svých osobních dat a podobně.

KDE PORTÁL NAJDETE?
Portál Bezpečnýinternet.cz naleznete na 

stránkách www.bezpecnyinternet.cz.
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Místo na vaše poznámky
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Brožuru a portál Bezpečnýinternet.cz pro vás připravili:

Dalšími partnery projektu jsou společnosti:

Více informací naleznete na www.bezpecnyinternet.cz.

Účelem této brožury a informací v ní obsažených je pouze obecně informovat o možných rizicích používání internetu 

a obraně proti nim, nikoliv podat vyčerpávající právní či jiný odborný rozbor. Přestože přípravě brožury byla věnována 

maximální pozornost a péče, doporučujeme před jakýmkoliv rozhodnutím na základě informací v této brožuře konzultovat 

příslušné odborníky. Partneři projektu nenesou žádnou odpovědnost za případnou škodu vzniklou použitím informací 

uvedených v této brožuře pro konkrétní případy.
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