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TÝDEN OD 4. 5. – 8. 5. 2020 

INFORMATIKA 
 

Chtěla bych Vás moc pochválit za Vaši práci na PC a plnění úkolů. Jste opravdu 
moc šikovní.  

Jelikož ale ještě nemám od všech veškeré úkoly, tento týden proto probereme pouze 
novou látku (již jsem o ní dříve psala a doporučila podívat se na internet či se optat 

rodičů).  

Následující týden ji propojíme s novým programem – POWER POINT. 

Budete mít tedy čas, tento týden dopsat zbytek úkolů na e-mail. 

KYBERŠIKANA - SOCIÁLNÍ SÍTĚ - BEZPEČNOST NA 
INTERNETU A BEZPEČNOST HESEL 

KYBERŠIKANOVÁNÍ - KYBERŠIKANA 

Jedná se o elektronickou šikanu - online šikanu. Rozumíme tím záměrné urážení, výhrůžky, 
odhalování intimních informací nebo obtěžování jiných za pomoci moderních komunikačních 
prostředků – trvající zpravidla delší dobu. 

Kyberšikana probíhá buď na internetu (např. přes e-maily, chat, přes videa na internetových 
portálech jako YouTube, na sociálních sítích), nebo přes mobilní telefon (např. přes aplikace 
jako WhatsApp nebo obtěžující volání). Pachatel – kterého nazýváme též agresor – jedná 
často anonymně, aby oběť nevěděla, odkud útoky přicházejí. 

Kyberšikana představuje zásah do soukromí, který může trvat i  24 hodin denně a nezastaví 
se před ničím. 
Identita agresora, kterou se prezentují na internetu, se často výrazně liší od jejich skutečné 
identity -  je smyšlená. Stejně tak věk, vzhled a veškeré informace. 

• Sexting 

Pojem sexting označuje posílání fotografií svého těla nebo jiné osoby v erotických pózách 
nebo sexuálních polohách. Nejčastěji se tyto fotografie posílají mobilem nebo z notebooku 
přes sociální sítě. Fotografie mají zčásti hodnotit vlastní osobu nebo vzbudit dojem sexuální 
zralosti. Mladí však zapomínají na to, že nemají žádnou kontrolu nad tím, kdo si může 
fotografii zobrazit, a že obrázky kolující na sociálních sítích už není možné úplně vymazat.  
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• Posting 

Děti a mládež se na sociálních sítích ukazují v provokujících pózách, často se sexuálním 
námětem. Prezentují se  fotografiemi, videy a příspěvky s cílem působit atraktivněji a 
(sexuálně) zraleji. Často přitom používají make-up, oblečení i programy na úpravu fotografií. 

• Grooming - kybergrooming 

Tento pojem označuje záměrné oslovování osob s cílem navázat sexuální kontakt. Obětí 
bývají hlavně děti a mladiství.  Jde o formu sexuálního obtěžování, ze které mohou vyplynout 
trestné činy. 

• Fackování pro zábavu (happy slapping) 

Jedná se o  fyzické útoky na neznámé kolemjdoucí nebo na spolužáky, které někdo nahraje 
na video a zveřejní na Internetu. Fackování pro zábavu je spojením klasické šikany a 
kyberšikany. Hrozí trestní stíhání. 

• Elektronické pronásledování (cyberstalking) 

Elektronickým pronásledováním označujeme dlouhodobé pronásledování nějaké osoby ve 
virtuálním prostředí -  obtěžování a vyhrožování přes internet. Jedná se o trestní čin. 

ü rozesílání spamu, virů 
ü opakované obtěžování anonymními telefonáty, nevyžádané SMS zprávy, zprávy na 

chatu 
ü sledování oběti na sociálních sítích 
ü kontaktování přátel a příbuzných dotyčné osoby přes internet, SMS, apod. 
ü tvorba stránek s fotografiemi a osobními údaji oběti 

• Očerňování 

Je záměrné rozšiřování klepů o oběti prostřednictvím internetu a sociálních sítí. Patří sem 
šíření nepravdivých, vulgárních a ponižujících zpráv, případně fotografií nebo videí, 
posílání nebo zveřejňování falešných, urážlivých nebo očerňujících výroků o jiné osobě na 
sociálních sítích. 

• Odhalování 

Odhalování soukromých informací za pomocí falešných tvrzení. Pachatel zde využívá 
důvěřivost oběti a předstírá důvěrnou komunikaci. Potom, co z oběti vymámí dostatek 
soukromých informací, zveřejní intimní věci o oběti na internetu. 
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• Hádky v diskuzích (flaming) 

Jedná se o  všechny druhy urážení, nadávání nebo provokujících výroků v internetových 
diskuzních fórech nebo chatech.  

• Vyloučení ze skupiny 

Vyloučením rozumíme vyloučení jednotlivce ze skupiny. Není přitom rozhodující, jestli jde o 
skupinu ve škole, sportovním klubu, v kruhu přátel, nebo o skupinu na sociálních sítích nebo 
v online hrách (např. skupiny na chatu, Facebooku, WhatsApp). Určitá osoba je vědomě 
vyloučena ostatními, případně není přijata do "vnitřní" skupiny, okruhu osob. Často se 
vyskytuje vyloučení z kontaktů na sociálních sítích a ignorování na diskusních fórech a na 
chatu. Mezi žáky jsou časté případy, kdy oblíbenější spolužáci přesvědčí ostatní, aby s méně 
oblíbenými dětmi vůbec nekomunikovali - na internetu nebo osobně.  

SPOUŠTĚČE A MOTIVY PRO KYBERŠIKANU  

• uvolnění napětí, závist, strach, konflikty v třídním kolektivu 
• uznání - nedostatek pozornosti doma - od svých blízkých 
• demonstrace moci - mladí často ve svých rodinách zažívají, že rodiče používají moc - 

většinou společně s násilím 
• nuda - neví  jak trávit volný čas 
• interkulturní konflikty - šikanu mohou vyprovokovat i konflikty mezi různými 

národnostmi  v rámci jedné třídy nebo školy 
• mění se přátelství - z původně nejlepších kamarádů se stanou rivalové  
• změny v třídním kolektivu - noví spolužáci, nové složení třídy 
• nechtěné zveřejňování osobních informací - děti a dospívající si často neuvědomují, 

jaké důsledky má jejich jednání. Někteří zveřejňují cizí osobní údaje či intimní 
fotografie, videa, které by měli raději zůstat skryté, bez jakýchkoli zlých úmyslů 

NÁSLEDKY A ČEHO SI VŠÍMAT? 

Elektronické šikanování vyvolává podobné příznaky jako jakákoliv jiná psychická zátěž. 
Lidé, kteří jsou obětí kyberšikany, působí často jako utlačováni, napjatí, bývají málomluvní.  
Následky se stupňují a vedou až k závažným duševním, fyzickým a sociálním poškozením. 

Mnoho obětí kyberšikanování trpí poruchami spánku a soustředění, depresemi nebo  
bolesti břicha. Možným důsledkem je ovšem i ztráta chuti k jídlu. Žáci, které někdo šikanuje 
přes internet, mobil, mívají strach chodit do školy a před odchodem do školy raději 
předstírají zdravotní potíže. V extrémních případech se může dokonce stát, že oběť neunese 
takový nátlak a sama se poraní. Vysoká psychická zátěž, jíž je oběť kyberšikany vystavena, 
může vést až k sebevraždě. 
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PRAVIDLA CHOVÁNÍ PŘI KYBERŠIKANĚ 

• Zachovej klid: nenech se znejistit pochybnostmi! Jsi skvělý takový, jaký 
jsi. 

• Zablokuj všechny, kteří tě obtěžují: většina provozovatelů stránek ti 
nabízí možnost zablokovat si ve svých nastaveních lidi, kteří tě obtěžují. 
Ti se s tebou pak již nemohou spojit. 

• Neodpovídej: neodpovídej na zprávy, které tě obtěžují. Protože když 
odpovíš, útočník se cítí podpořen ve svém chování a vše se 
pravděpodobně ještě zhorší. 

• Zajisti důkazy: ukládej si veškerý obsah, kterým tě útočník uráží, ať už jde 
o obrázky, videa nebo zprávy. Později  s nimi budeš moci dokázat, co se 
stalo. Slouží jako důkazní materiál. 

• Mluv o tom: když tě něco trápí, obrať se na někoho, kdo ti může pomoci, 
např. na své rodiče, učitele nebo přátele, kterým důvěřuješ. 

 

 

KDE NAJDEŠ POMOC  A INFORMACE? 

• http://poradna.e-bezpeci.cz/ - poradna pro oblast rizikového chování na internetu, 
která pomáhá i s blokací závadného obsahu na sociální síti Facebook 

• http://www.nebudobet.cz/ - portál věnující se rizikům internetu a komunikačních 
technologií + informace 

• https://www.skoly.nntb.cz/ - informace a pomoc 

 

NA YOUTUBE NAJDEŠ MNOHO DOKUMENTŮ O TÉTO PROBLEMATICE. Můžete si sami něco 
vyhledat a podívat se, nebo přečíst, popovídat si s rodiči. Nedávno běžel v kinech i film 
s názvem: V SÍTI - https://www.csfd.cz/film/720753-v-siti/prehled/  

Zajímavý odkaz:  https://www.youtube.com/watch?v=lo9gIVji-j0 

 

http://poradna.e-bezpeci.cz/
http://www.nebudobet.cz/
https://www.skoly.nntb.cz/
https://www.csfd.cz/film/720753-v-siti/prehled/
https://www.youtube.com/watch?v=lo9gIVji-j0
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Rozhodně neberte toto téma na lehkou váhu. I když nám internet a sociální sítě nabízí 
široký rozhled a spoustu možností. Na druhé straně to pro nás může být ale i zdroj 

negativního prostředí. Nezapomínejte, že ne vše je takové, jak se zdá.  

 

ODKAZY NA PROČTENÍ 

BEZPEČNOST NA INTERNETU          http://www.bezpecnyinternet.cz/ 

TVORBA BEZPEČNÉHO HESLA    https://blog.avast.com/cs/jak-si-nastavit-silne-heslo 

 

 

ÚKOL – Přečtěte si výše uvedené poznámky a koukněte na odkazy. Můžete si vyhledat i svůj 
dokument na internetu, nebo i jiné informace, popovídejte si o tom s rodiči. Můžete si udělat 
své vlastní poznámky. Rozhodně nechci, abyste se něco učili. Jde jen o to, abyste se s tímto 
problémem seznámili.  

Tento týden mi tedy prosím pošlete předešlé úkoly (ten, kdo ještě neposlal) a přečtěte si o 
kyberšikaně. J Další týden Vaše informace využijeme s novým programem. 

 

 
Předešlé úkoly prosím posílat na e-mail níže 

 (příloh v jednom e-mailu může být i více) 
PROSÍM PŘEKONTROLUJTE SI ADRESU – stalo se, že mi e-mail nedošel. Vždy Vám na 

každý zaslaný úkol odpovím. Pokud tomu tak není, kontaktujte mne, případně 
odešlete znovu. 

Od koho nemám některý zaslaný úkol, má ode mne e-mail, kde popisuji, který 
zadaný úkol chybí. Děkuji 

informatika.zsborek@seznam.cz 

Do předmětu prosím uveďte tento popis: své jméno + WORD 1, …….EXCEL… dle úkolu 

 

 

 

http://www.bezpecnyinternet.cz/
https://blog.avast.com/cs/jak-si-nastavit-silne-heslo
mailto:informatika.zsborek@seznam.cz
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Jak jsem k zastižení J 

• Po domluvě kdykoli. 
• Na SKYPE – pondělí – středa – pátek vždy od 9:00 do 10:00 hod (buď mne vyhledáte 

pod jménem Lenka Uhlířová, nebo je vytvořena skupinka INFORMATIKA). Pokud v ten 
den vychází svátek, nebo prázdniny – SKYPE nebude. 

• Na e-mailů - většinou dopoledne a večer, ale jinak kdykoli, čtu vždy průběžně J. 

informatika.zsborek@seznam.cz    (pro zasílání úkolů i konzultaci) 

uhlirova@zsborek.cz    (na konzultaci či jiné informace a dotazy) 

 

v PÁTEK 8. 5.2020 máme svátek a proto Vám přeji pohodové dny plné 

sluníčka. Mějte se krásně. 

Mgr. Uhlířová Lenka 

 

  

mailto:informatika.zsborek@seznam.cz
mailto:uhlirova@zsborek.cz

