
Safer Internet Day



Sociální síť (z angličtiny social network)

• TikTok

• WhatsApp

• Messenger

https://www.jsns.cz/lekce/468724-medialni-gramotnost-se-vyplati-vykecavacka

• Facebook

• YouTube

• Instagram

• Snapchat

https://www.jsns.cz/lekce/468724-medialni-gramotnost-se-vyplati-vykecavacka


RIZIKA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

• zveřejněné informace nelze vzít zpátky

• sdílí své myšlenky, nápady, osobní údaje a zážitky

• ne vše, co se sdílí je pravdivé

• své soukromí si na internetu neumíme dostatečně chránit, zejména 
sociální sítě jsou toho důkazem

• ztrácení zábran za monitorem

• https://www.youtube.com/watch?v=bx6aWmZZYmM

• https://www.jaknainternet.cz/page/1185/rizika-socialnich-siti/

https://www.youtube.com/watch?v=bx6aWmZZYmM
https://www.jaknainternet.cz/page/1185/rizika-socialnich-siti/


Desatero bezpečného internetu



Kyberšikana



Kyberšikana – jak se před ní chránit 

a jak se bránit?
• Respektovat ostatní uživatele – nevyvolávat konflikty
• Nebýt přehnaně důvěřivý – většina lidí na sociálních sítí lže
• Nesdělovat citlivé informace, které by mohly bát zneužity

• Ukončit – nekomunikovat s útočníkem
• Blokovat – zamezit útočníkovi přístup
• Odhalit pachatele  - nejde vždy (podle profilu)
• Oznámit útok dospělým - schovat si zprávy, nic nemazat
• Nebýt nevšímavý – pokud mám podezření na někoho v okolí
• Podpořit oběti – nahlásit

• https://www.jsns.cz/lekce/1284925-s-kym-si-pises

https://www.jsns.cz/lekce/1284925-s-kym-si-pises


https://www.youtube.com/watch?v=fcLoLnhkLIE

https://osveta.nukib.cz/mod/lesson/view.php?id=95
7&pageid=554

http://www.kybergrooming.cz/#kazuistika

https://www.youtube.com/watch?v=l-uDT6eVuss

http://www.kybergrooming.cz/
http://www.kybergrooming.cz/
http://www.kybergrooming.cz/
http://www.kybergrooming.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=l-uDT6eVuss




http://www.nebudobet.cz/?cat=happy-slapping

http://www.nebudobet.cz/?cat=happy-slapping




• https://www.youtube.com/watch?v=UKvnhqSOr4g

https://www.youtube.com/watch?v=UKvnhqSOr4g












CHALLENGE - VÝZVA

•AKTUÁLNĚ Z 2. 2. 2023!!!!!
• https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3562296-skola-resi-

nebezpecnou-internetovou-vyzvu-ke-skrceni-jde-o-lidsky-zivot-
upozornuje

• https://www.e-bezpeci.cz/index.php/rizikove-jevy-spojene-s-online-
komunikaci/socialni-site/2230-rizikova-vyzva-tiktok-fire-challenge-
hratky-s-ohnem-na-tiktoku

• https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1618

https://www.e-bezpeci.cz/index.php/rizikove-jevy-spojene-s-online-komunikaci/socialni-site/2230-rizikova-vyzva-tiktok-fire-challenge-hratky-s-ohnem-na-tiktoku
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/rizikove-jevy-spojene-s-online-komunikaci/socialni-site/2230-rizikova-vyzva-tiktok-fire-challenge-hratky-s-ohnem-na-tiktoku
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/rizikove-jevy-spojene-s-online-komunikaci/socialni-site/2230-rizikova-vyzva-tiktok-fire-challenge-hratky-s-ohnem-na-tiktoku
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/rizikove-jevy-spojene-s-online-komunikaci/socialni-site/2230-rizikova-vyzva-tiktok-fire-challenge-hratky-s-ohnem-na-tiktoku
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/rizikove-jevy-spojene-s-online-komunikaci/socialni-site/2230-rizikova-vyzva-tiktok-fire-challenge-hratky-s-ohnem-na-tiktoku
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/rizikove-jevy-spojene-s-online-komunikaci/socialni-site/2230-rizikova-vyzva-tiktok-fire-challenge-hratky-s-ohnem-na-tiktoku
https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1618


Rizika spojená s online hrami

https://www.youtube.com/watch?v=FapE4Awxynk

https://www.youtube.com/watch?v=FapE4Awxynk


Kyberzávislost

• závislost na internetu, na hraní 
počítačových her a na sociálních sítích

• až chorobný strach ze ztráty mobilu

• s kyberzávislostí se pojí i FOMO (Fear of
Missing out) - jedná se o strach z toho, že 
jedinec něco zmešká, když nebude neustále 
online, projevuje se neustálou potřebou být 
online, mít přehled o tom, co se děje, a 
stále kontrolovat sociální sítě

• mezi příznaky patří nervozita, špatná 
nálada, stavy úzkosti



Kdo poradí?

1. E-Bezpečí – www.e-bezpeci.cz, www.napisnam.cz

2. Národní centrum bezpečnějšího internetu – www.saferinternet.cz

3. Policie – www.policie.cz

4. Bílý kruh bezpečí – www.bkb.cz

5. Linka bezpečí – www.linkabezpeci.cz

http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.napisnam.cz/
http://www.saferinternet.cz/
http://www.policie.cz/
http://www.bkb.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/


Otestujte se

https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/interaktivni-
materialy/kviz-pro-zaky

https://osveta.nukib.cz/course/view.php?id=95

https://wordwall.net/cs/resource/8147284/online-bezpe%c4%8dnost-
vyt%c3%a1hni-si-kartu

https://www.kybertest.cz/

https://mqtester.jsns.cz/

https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/interaktivni-materialy/kviz-pro-zaky
https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/interaktivni-materialy/kviz-pro-zaky
https://osveta.nukib.cz/course/view.php?id=95
https://wordwall.net/cs/resource/8147284/online-bezpe%c4%8dnost-vyt%c3%a1hni-si-kartu
https://wordwall.net/cs/resource/8147284/online-bezpe%c4%8dnost-vyt%c3%a1hni-si-kartu
https://www.kybertest.cz/
https://mqtester.jsns.cz/

