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Naše přesvědčení 

DIGIT – „Zlepšením kompetencí k odpovědnému využití online identity“ je evropský projekt 
financovaný v rámci KA2 „Strategická partnerství“ programu Erasmus+ KA2 a koordinovaný polskou 
společností INnCREASE. Partneři pocházejí ze sedmi různých zemí: Belgie, Španělska, Spojeného 
království, Polska, Řecka, Itálie a Slovinska. Projekt trvá dva roky (2017–2019) a usiluje o zlepšení 
kompetencí za účelem odpovědného využívání online identity. Konsorcium si klade za cíl 
prostřednictvím tohoto projektu prozkoumat důsledky online identity pro dospělé a poskytnout 
nezbytné pedagogické pomůcky a podpůrné nástroje pro vzdělavatele dospělých. 

Tento projekt představuje iniciativu zaměřenou na zvyšování povědomí evropských občanů týkající se 
odpovědnosti, kterou jako digitální uživatelé nesou, a zlepšování jejich kompetencí a dovedností 
v oblasti digitální identity, kybernetických hrozeb ohrožujících údaje a veřejný image osob, jakož 
i některých aspektů kyberšikany a nenávistných projevů. Projekt DIGIT vznikl na základě obav 
partnerů ze současných digitálních výzev, jimž naše společnost čelí s ohledem na digitální 
gramotnost. Výzkumy ukazují, že 44 % obyvatel EU má nízké nebo žádné (19 %) digitální dovednosti, 
přestože tempo technologických a digitálních změn má hluboký dopad na naše ekonomiky 
a společnost. Podobně studie ukazují: „Skutečnost, že někdo nemá potřebné kompetence pro 
úspěšnou účast ve společnosti… zvyšuje riziko nezaměstnanosti, chudoby a sociálního vyloučení“.1 

Vzhledem k výše uvedené problematice sdílejí projektoví partneři tato přesvědčení: 

 Digitální dovednosti jsou nyní v Evropě stejně důležité jako čtenářská a matematická 
gramotnost; je proto zapotřebí, aby lidé disponovali digitálními kompetencemi, které jim umožní 
naplňovat jejich potenciál ve společnosti a cítit se společensky začleněni. Pojmy „virtuální občanství 
a identita“ představují rostoucí výzvu pro společnost i jednotlivce, kteří by měli být obeznámeni s tím, 
jak lze jejich identitu a digitální stopu na internetu sledovat. 

 Je naléhavě nutné zvýšit povědomí o koncepci digitální stopy. Projektoví partneři definují 
digitální stopu jako datovou stopu určité osoby, která vzniká při používání internetu, a může se 
jednat buď o pasivní digitální stopu (neúmyslná), nebo aktivní digitální stopu (úmyslná). Obecný 
nedostatek povědomí o důsledcích, které jednotlivcům z digitální stopy vyplývají, a podceňování 
dopadu digitální stopy v našem každodenním životě představuje rostoucí problém, který je nutné 
řešit. 

 Digitální gramotnost je chápána jako „schopnost jednotlivce nacházet, vyhodnocovat, vytvářet 
a sdělovat jasné informace – písemnou či jinou formou komunikace – na různých digitálních 
platformách“.2 Jsme přesvědčeni, že by měla být jedním z hlavních vzdělávacích cílů naší společnosti 
a že stávající absence veřejného vzdělávacího systému, který by se těmito tématy zabýval, přímo 
dokládá, že myslíme-li to se zvyšováním povědomí opravdu vážně, tato problematika by měla být 
součástí vzdělávacích strategií všech vlád EU. 

 A konečně, vzhledem k složitosti tématu a četným realitám existujícím v Evropě je nutné v této 
oblasti vytvořit a realizovat ještě více projektů, a to jak na mezinárodní, tak na horizontální či 
průřezové úrovni. 

  

                                                           
1 Evropská komise (2018), doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení,  
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0604%2801%29. 
2 „Digital Literacy Definition | ALA Connect“, connect.ala.org. Datum citace: 3. března 2018. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0604%2801%29
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Tipy pro dospělé studenty 

Digitální stopa je záznam či stopa, kterou zanechávají vámi prováděné online aktivity, například 
interakce se sociálními médii, informace na vašem osobním webu, vaše historie prohlížení, online 
registrace, veškeré nahrané fotogalerie/videa – v podstatě vše, u čeho lze dohledat online souvislost 
s vámi. 

V této části naleznete několik užitečných tipů, které vám pomohou porozumět koncepci DIGITÁLNÍ 
STOPY a tomu, jaké kroky můžete učinit, abyste se stali odpovědnými digitálními občany. 

 

DIGITÁLNÍ STOPA: Myslíte na ni, když jste online? 

 Digitální stopa se vytváří a vyvíjí, když trávíte více času online! 

 Předtím, než na internetu něco zveřejníte, se zamyslete a zeptejte se sami sebe: Jaké sdělení 
vysílám směrem k veřejnosti? 

 Zvažujete možnosti ochrany soukromí, když si vytváříte nový účet? 

 Nezapomeňte sami sebe vyhledat v Google vyhledávači a ověřit si, co se ostatním o vás zobrazí 
a jaké informace jsou o vás široce dostupné. 

 

ŘÍZENÍ OSOBNÍCH ÚČTŮ A OSOBNÍHO IMAGE 

Prostřednictvím vašich online účtů můžete dělat mnoho věcí: od posílání a přijímání e-mailů přes 
nakupování až po udržování kontaktu s přáteli! 

 Průběžně kontrolujte a vyhodnocujte nastavení ochrany soukromí – znáte všechny své kontakty 
osobně? Co jim chcete zobrazit? 

 Jestliže se kdekoli registrujete, přečtěte si smluvní podmínky a zjistěte, jaké osobní údaje o vás 
mohou třetí strany evidovat. 

 Omezte počet e-mailových účtů a odstraňte ty, které již nepoužíváte… Používáte například 
sociální síť MySpace? Odstraňte ji! 

 Vždy se seznamte s nejnovějšími zásadami regulace dat a ochrany osobních údajů. 

 Nastavte si možnosti kontroly u finančních operací, které provádíte online, jako jsou nákupy či 
bankovní transakce, např. okamžité zprávy při převodu peněz nebo nastavení silného ověřování. 

 Nadměrně nesdílejte osobní údaje, např. adresa, daňové číslo, informace o osobním životě atd. 

 

CHOVEJTE SE NA INTERNETU BEZPEČNĚ A ZABEZPEČTE SVŮJ POČÍTAČ 

Buďte chytří! Je k dispozici několik triků, které můžete použít k bezpečné navigaci. 

 Používejte připojení, kterým můžete důvěřovat, zejména v režimu wifi. 

 Hesla často měňte a nepoužívejte totéž heslo pro všechny účty. Při vytváření hesel používejte 
dlouhá slova, čísla a znaky, a máte-li problém si je zapamatovat, zvažte použití aplikace pro ukládání 
hesel (password keeper). 
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 Zvažte antivirové a antispywarové nástroje jako investici, která může pomoci chránit váš počítač. 
Je k dispozici mnoho možností, včetně bezplatných nebo velmi levných. 

 Snažte se průběžně se informovat o nedávných případech hackerských útoků, zejména těch, 
které se týkají velkých poskytovatelů, abyste věděli o potenciálních narušeních vašich údajů 
(příkladem může být nedávné narušení služeb Facebook a Twitter). 

 

BUĎTE ODPOVĚDNÝMI DIGITÁLNÍMI OBČANY 

Vaše online chování je rovnocenné s vaším chováním na veřejnosti. Buďte odpovědnými občany jak 
online, tak offline! 

 Když něco píšete, zamyslete se nad tím: Neurážím někoho? Nemohu své názory vyjádřit jinak? 
Uplatňujte etiketu stejně, jako když jednáte osobně. 

 Při odesílání obrázku se zamyslete nad jeho objektem. Je vhodný? Nepoškodí mě, mou pověst, 
nebo dokonce někoho jiného? 

 Když něco sdílíte, snažte se ověřit zdroj informací a ujistěte se, že nejde o případ falešných zpráv. 

 Buďte si vědomi toho, že když něco odešlete na internet, můžete s tím být již navždy spojováni. 

 

BUĎTE SI VĚDOMI VEDLEJŠÍCH ÚČINKŮ NADMĚRNÉHO POUŽÍVÁNÍ INTERNETU 

Používání a nadužívání internetu zahrnuje psychologické a fyzické faktory, které mohou vést 
k problémům, jako je závislost, izolace, nomofobie atd. 

Měli bychom také věnovat pozornost případům kyberšikany, které mohou nás a lidi v našem okolí 
postihnout. 

 Udržujte v rovnováze čas, který trávíte online – obzvláště pokud máte děti, abyste jim šli dobrým 
příkladem. 

 Obeznamte se s příznaky online závislosti, abyste je dokázali u sebe a lidí ve vašem okolí 
rozpoznat a přijmout náležitá opatření. 

 Uvědomte si, že informace a reklamy, které se vám v sociálních médiích na internetu zobrazují, 
jsou odrazem vašich online návyků, a proto neposkytují pouze informace, ale mohou ve vás vyvolat 
pocit, že žijete v izolované bublině. 
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Didaktické a pedagogické pokyny pro 
vzdělavatele 

Tyto didaktické a pedagogické pokyny jsou určeny vzdělavatelům a dalším odborníkům, kteří 
realizují nebo chtějí začít realizovat workshopy, semináře, školení či jiné vzdělávací aktivity týkající se 
digitální stopy, které jsou určeny dospělým studentům. Dále je mohou využít ti, kteří nemají 
zkušenosti s realizací výukových aktivit týkajících se digitální stopy, ale toto téma je z osobních či 
pracovních důvodů zajímá, případně uplatňují doporučení obsažená v tomto dokumentu v již 
probíhající výuce (např. ve výuce jazyků, výpočetní techniky atd.). 

Pokyny se týkají čtyř různých témat/lekcí a obsahují soubor doporučených témat k diskusi, 
vzdělávacích cílů a výsledků, příkladů výukových aktivit a hodnoticích aktivit. Tyto pokyny nejsou 
normativní, ale mají sloužit jako užitečná pomůcka při vytváření a realizaci seminářů o různých 
aspektech digitální stopy. Příklady aktivit a výukových metod uvedené v rámci jednotlivých lekcí lze 
přizpůsobit podle zaměření konkrétní výukové aktivity a také podle potřeb cílové skupiny. Měly by 
poskytnout inspiraci k vytváření dalších aktivit, anebo vzdělavatelům jednoduše šetřit čas. 

Tyto pokyny jsou určeny k použití v klasickém vzdělávacím prostředí tváří v tvář; je však vhodné, aby 
vzdělavatelé studentům poskytli další aktivity, úlohy a domácí úkoly, jestliže to považují za vhodné. 
Vzdělavatelé by si rovněž měli být vědomi, že odhadovaná časová náročnost jednotlivých 
doporučených aktivit se může lišit v závislosti na skupině studentů. 

Jednotlivé lekce jsou samostatné a před jejich zahájením se doporučuje provést 10 až 15minutovou 
úvodní aktivitu zaměřenou na stručné představení souvislostí projektu, navození pozitivní atmosféry 
a zapojení studentů. Na počátku semináře je velmi vhodné a důležité hovořit se studenty o jejich 
očekáváních a zjistit jejich stávající znalosti. Je užitečné studenty motivovat a zapojit je do procesu 
získávání znalostí. 
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Seznámení s projektem DIGIT  

 

ČASOVÁ NÁROČNOST 

10–15 minut 

AKTIVITA 1: O projektu DIGIT 

Vysvětlete, jak byl kurz vypracován a jaké jsou hlavní myšlenky projektu DIGIT. Ukažte 
studentům, jak získat přístup k webovým stránkám projektu DIGIT a veškerým dalším již 
vypracovaným materiálům. 

AKTIVITA 2: Aktivita na „prolomení ledů“ 

Zahajte se studenty diskusi a brainstorming s cílem ověřit jejich předchozí znalosti 
týkající se daného tématu. K rozproudění diskuse můžete použít tyto otázky: 

o Už vás někdy překvapilo, že o vás Gmail či Facebook ví určité věci? 
o Stává se vám někdy, že mobilní telefony nebo webové stránky znají vaši polohu, aniž 

byste jim ji sdělili? 
o Zobrazují se vám reklamy, které se týkají vašich zájmů? Jsou odlišné od reklam, které 

se zobrazují vašim dětem/rodičům/přátelům? 

AKTIVITA 3: Zakončení 

Vyzvěte studenty, aby se zamysleli nad tím, jaká mají od semináře očekávání, a aby na 
konci semináře tato očekávání znovu prošli. 

Mohou je zapsat na samolepicí lístky a viditelně je umístit v místě konání. 
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Téma 1: Řízení osobních účtů a osobního image 

 

OBECNÉ INFORMACE 

Časová náročnost 

2–3 hodiny 

Cílová skupina 

Dospělí studenti 

Cíle této lekce 

o Obeznámit studenty s různými druhy online účtů, které používají. 
o Zajistit, aby si studenti uvědomovali své online zvyky. 
o Naučit studenty, jak zkontrolovat nastavení ochrany soukromí, zejména v účtech 

sociálních médií, a ukázat jim, jak lze tato nastavení změnit. 
o Prodiskutovat některý příklad zneužití účtu na sociálních médiích. 
o Ukázat studentům, jak bezpečně online nakupovat a provádět rezervace. 
o Seznámit se s některými z nejpoužívanějších nákupních platforem a způsobů platby 

(např. eBay, Amazon či PayPal) a seznámit se s rozdíly mezi nimi. 
o Seznámit studenty s online bankovnictvím a virtuálními bankami a se systémy 

digitální certifikace a ověřování a jejich (ne)výhodami. 
o Pomoci studentům porozumět významu řízení online image (OIM). 

Velikost skupiny 

5–15 osob (doporučeno: 10) 
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Nezbytné kompetence vzdělavatele 

Vzdělavatelé jsou schopni: 

o Vytvořit a spravovat jednu či více digitálních identit. 
o Chránit svou vlastní pověst. 
o Nakládat s daty, které člověk vytváří prostřednictvím různých digitálních nástrojů, 

prostředí a služeb. 
o Sdílet s ostatními data, informace a digitální obsah pomocí vhodných digitálních 

technologií. 

Vzdělavatelé jsou běžnými uživateli sociálních médií. 

 

Hlavní témata a obsah 

o Osobní účty; 
o Sociální sítě; 
o Online nakupování a bankovnictví; 
o Práva uživatele; 
o GAFAM: Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft; 
o Řízení online image (OIM). 
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Vytvoření didaktické lekce 

VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY 

 Studenti jsou obeznámeni s různými druhy online účtů, které používají. 

 Studenti si uvědomují své online zvyky. 

 Studenti vědí, jak nalézt a změnit své nastavení ochrany soukromí. 

 Studenti jsou obeznámeni s některými velmi nepříznivými důsledky zneužití účtů na sociálních 
médiích či e-mailových účtů. 

 Studenti jsou informováni o výhodách a nevýhodách online bankovnictví a nakupování. 

 Studenti jsou schopni online nakupovat a vytvářet online rezervace. 

 Studenti znají některé široce používané nákupní platformy. 

 Studenti vědí, jak fungují online bankovnictví a virtuální banky, a vědí, co jsou systémy digitální 
certifikace a ověřování. 

 Studenti rozumí významu řízení online image (OIM). 

 

ÚVOD A ÚVODNÍ PRŮZKUM 

Toto je úvodní fáze. Předpokládaná časová náročnost je 10–30 minut, v závislosti na tom, kolik toho 
již vaši studenti o daném tématu vědí. 

Ujistěte se, zda jsou očekávání studentů sladěna se vzdělávacími cíli lekce, a poté začněte 
s představením tématu. Jedním z důležitých aspektů je nyní seznámit studenty s terminologií, kterou 
budete používat: shromážděte všechny pojmy a koncepce, které mohou být pro někoho nové, 
a projděte je. Dále je důležité, abyste jim poskytli přehled témat, která se chystáte prezentovat, 
a relevanci těchto témat v jejich životě. 

Začněte předběžným hodnoticím testem: ověřte, které pojmy a koncepce znají. Poté prodiskutujte 
test ve skupině nebo formou vzájemného posouzení. 

Doporučené praktické aktivity: 

a. Párová/skupinová práce (≈10 minut): Rozdělte skupinu do párů nebo trojic a dejte jim několik 
položek terminologie. Požádejte jednotlivé skupiny, aby zapsaly definice jednotlivých pojmů. Poté 
budou tyto definice nahlas číst a ostatní budou hádat příslušný pojem. 

------------------------------------- 

b. Práce na definicích (≈10 minut): Poskytněte nesprávné nebo částečně nesprávné definice 
terminologie, kterou považujete za obtížnější. Diskutujte v menších skupinách nebo jako třída o tom, 
proč jsou nesprávné a jak by je studenti změnili. 
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Příklady 

» Digitální certifikát je „heslo“, které jednotlivci umožňuje bezpečně vyměňovat data přes internet 
pomocí infrastruktury veřejných klíčů (Public Key Infrastructure, PKI). Digitální certifikát se rovněž 
nazývá certifikát PKI nebo certifikát identity. 

Výše uvedená definice není dostatečně přesná. 

→ Správně: Digitální certifikát je elektronické „heslo“, které jednotlivci či organizaci umožňuje 
bezpečně vyměňovat data přes internet pomocí infrastruktury veřejných klíčů (Public Key 
Infrastructure, PKI). Digitální certifikát se rovněž nazývá certifikát PKI nebo certifikát identity. 

» Pasivní digitální stopa je datová stopa, kterou o vás zveřejňují jiní lidé. 

→ Správně: Pasivní digitální stopa vzniká tehdy, jsou-li shromažďovány údaje bez vědomí vlastníka, 
zatímco aktivní digitální stopa vzniká, když jsou osobní údaje záměrně zveřejněny uživatelem za 
účelem sdílení informací o sobě prostřednictvím webových stránek či sociálních médií.3 

» Řízení online identity (OIM) je soubor metod pro vytváření speciálního profilu jednotlivce na 
sociálních sítích, jako je Facebook, Instagram či Snapchat. 

→ Správně: Řízení online identity (OIM) je soubor metod pro vytváření jedinečné webové 
přítomnosti určité osoby na internetu. 

------------------------------------- 

c. Brainstorming (≈15 minut): Studenti se zamýšlejí nad všemi online osobními účty, které 
používají, a tyto účty zapisují. Začněte pracovat na tématu tím, že provedete otevřenější diskusi či 
brainstorming. Doporučujeme například tyto otázky: 

» Jak často kontrolujete nastavení ochrany soukromí u jednotlivých účtů? Upravujete je někdy? 
» Kolik účtů sociálních médií máte? Jaký druh informací veřejně sdílíte na vašem účtu na sociálních 
médiích? 
» Proč je podle vás v dnešní době nezbytné mít digitální stopu? 

------------------------------------- 

d. Úvodní video (≈15 minut): 

» Studenti zhlédnou video o využívání sociálních médií mládeží (rozhovor TedX se Simonem 
Sinekem). 
» Použijte video nebo krátký klip k představení tématu: Jako příklad zvolte vlivné lidi nebo 
„youtubery“, abyste studenty zapojili do diskuse o tom, jak své soukromí sdílíme online a jaké to má 
důsledky (např. DG JUST | Získejte kontrolu nad svými údaji). 

------------------------------------- 

e. Krátká přednáška (≈15 minut): Poskytněte krátkou úvodní přednášku a předejte studentům 
některé zajímavé (statistické) údaje, které je budou motivovat k zamyšlení (výukový zdroj bude 
doplněn později). 

------------------------------------- 

  

                                                           
3 Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_footprint.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_footprint
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f. Krátký prostor pro otázky a odpovědi (≈10 minut): Několika úvodními otázkami přimějte 
studenty k zamyšlení nad tématem, jímž se chcete dále zabývat: 

» Používáte online bankovnictví? 
» Dáváte přednost online nakupování, nebo „běžnému/normálnímu“ nakupování? Proč? 
» Myslíte si, že online bankovnictví/nakupování nám zpříjemňuje život? 
» Víte, co znamená řízení online identity (OIM)? 
» Četli jste někdy práva uživatele? 

------------------------------------- 

g. Krátký test (≈15 minut): Předložte krátký úvodní test týkající se online návyků (přizpůsobte test 
použitý při skupinových diskusích). 

 

ROZVOJ A UPLATNĚNÍ 

V této fázi budou studenti získávat a rozvíjet své znalosti týkající se daného tématu. Předpokládaná 
časová náročnost je 30–45 minut. 

Nyní je na studentech, aby své dosavadní zkušenosti a informace získané ve fázi průzkumu využili 
k rozvíjení a uplatňování nových znalostí. Je důležité zapojit je do skupinových diskusí a vybízet je, 
aby se podělili o své nápady. Vzdělavatelé by měli podporovat vzájemnou spolupráci tak, aby každý 
jednotlivec co nejvíce přispěl, a aby studentům ukázali, jak rozpoznat problémy týkající se tohoto 
tématu v různých kontextech (v práci, v osobním životě, ve vzdělávací komunitě) a v různých typech 
skupin (dospívající mládež, dospělí, senioři…). Studenti jsou dále seznamováni s možnými řešeními 
prezentovaných výzev a/nebo sami taková řešení navrhují. 

Doporučené praktické aktivity: 

a. Skupinová diskuse (≈15 minut): Pohovořte o skutečné a online identitě. Položte studentům 
soubor otázek: 

» Co je identita? Je pro nás důležitá? 
» Je skutečná identita totéž co online identita? 
» Nelžeme, když jsme online? 
» Nechováme se jinak v jednotlivých typech našich profilů na sociálních médiích? 

------------------------------------- 

b. Skupinová prezentace (≈20 minut): Rozdělte skupinu do dvojic nebo malých skupin a každé 
z nich přidělte výzkumný úkol: vyhledat online informace o některém z vašich blízkých přátel nebo 
členů rodiny. Dejte jim pokyn, aby formou krátké prezentace (vytvořené pomocí aplikace 
PowerPoint, Prezi nebo podobného vizuálního nástroje) ukázali, kolik informací 
o osobním/soukromém životě dané osoby byli schopni online získat. Po dokončení prezentace 
podpořte debatu/diskusi o daném tématu a o způsobech, jimiž bylo možné této otázce předejít. 

------------------------------------- 
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c. Diskuse pro a proti (≈20 minut): Rozdělte skupinu na dvě poloviny a nechte je vyplnit tabulku 
kladů a záporů týkajících se různých výroků (nakupovat online, vždy platit platební kartou, platit 
telefonem atd.). Následně se podělte o nápady obou skupin a podněcujte debatu/diskusi o nich. 

------------------------------------- 

d. Prezentujte studentům různé případové studie (≈20 minut) týkající se krádeže identity – použijte 
příklady z internetu, ať již z vaší země, nebo ze zahraničí (např. NordVPN | Identity Theft – 8 Case 
Studies [Krádež identity – 8 případových studií]). Studenti diskutují o možných důvodech a důsledcích 
krádeže identity a přemýšlejí o možných řešeních. Snaží se rozpomenout na podobný případ ze svého 
okolí či země. Nakonec se o svůj názor/zkušenosti podělí s ostatními skupinami. 

------------------------------------- 

e. Požádejte studenty, aby zapsali seznam všech každodenních aktivit (≈15 minut), které provádějí 
pomocí internetu. Poté určete aktivity, které by mohli uskutečňovat bez internetu, a ty, které by bez 
něj nebyly možné. Zahajte diskusi o tom, zda používání internetu při téměř všech každodenních 
aktivitách je naší volbou. 

------------------------------------- 

f. Práce ve skupinách (≈20 minut): Rozdělte třídu na dvojice nebo malé skupiny. Každá dvojice si 
vybere jednu online platformu nebo sociální síť (Facebook, Gmail, Drive, Instagram, Dropbox…), 
zběžně si projde příslušné smluvní podmínky a zapíše všechny věty, které jsou složité, nejednoznačné 
a obtížně pochopitelné. Dejte pokyn, aby se skupinky podělily o svá zjištění. Zahajte diskusi o tom, jak 
by měli být uživatelé informováni o smluvních podmínkách. 

 

ZÁVĚR 

Toto je poslední a závěrečná fáze lekce. Předpokládaná časová náročnost je 10–20 minut. 

Během posledních 10–20 minut školení shrňte hlavní diskutované body a doporučte další vzdělávací 
zdroje. Nyní je také vhodný čas na to, aby se studenti podělili o své dojmy a poskytli zpětnou vazbu. 
Vyzvěte studenty, aby kladli dotazy nebo vyjádřili případné pochybnosti o problémech, které jim stále 
nejsou jasné. 

Doporučené praktické aktivity: 

a. Aktivity zaměřené na sebereflexi (≈15 minut): Dotažte se studentů, zda po tomto školení změní 
své online chování, a vyzvěte je, aby se podělili o své nápady. 

------------------------------------- 
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b. Rychlý test (≈20 minut): Použijte online nástroj (např. Kahoot) k ověření a kontrole toho, do jaké 
míry studenti rozumí hlavním koncepcím, jimiž jste se zabývali. 

------------------------------------- 

c. Následný hodnoticí test (≈10 minut): Ověřte, zda studenti porozuměli všem probíraným 
koncepcím a pojmům – dejte studentům hodnoticí test s cvičeními, jako je definování terminologie, 
otázky typu ano/ne nebo otázky s výběrem z více odpovědí. Opravte test ve skupině nebo formou 
vzájemného posouzení. 

------------------------------------- 

d. Skupinová závěrečná aktivita (≈15 minut): V rámci závěrečné aktivity vytvořte ve skupině „deset 
nejdůležitějších pravidel pro bezpečnou správu vašich osobních účtů“. Zahajte brainstorming a ze 
zmíněných pravidel vytvořte užší seznam 10 zásadních faktorů, které je nutné zohlednit při správě 
vašich online účtů. 

              -------------------------------------- 
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Téma 2: Chovejte se na internetu bezpečně a zabezpečte svůj 
počítač 

OBECNÉ INFORMACE 

Časová náročnost 

2–3 hodiny 

Cílová skupina 

Dospělí studenti 

Cíle této lekce 

o Vysvětlit studentům koncepce a důsledky zabezpečení počítačů, bezpečnosti 
informačních technologií a počítačové bezpečnosti. 

o Prozkoumat se studenty různé tváře zabezpečení počítačů. 
o Prozkoumat se studenty různé tváře počítačové bezpečnosti. 
o Zvýšit povědomí o fenoménu sociálního inženýrství a vysvětlit různé hrozby, jako je 

vishing, phishing, scamming atd. 

Velikost skupiny 

5–15 osob (doporučeno: 10) 

Nezbytné kompetence vzdělavatele 

o Obeznámení s problematikou zabezpečení počítačů a počítačové bezpečnosti; 
o Schopnost kontaktovat úřady a odborníky v oblasti online bezpečnosti a sociálního 

inženýrství. 

Hlavní témata a obsah 

o Obecný rámec počítačové bezpečnosti a zabezpečení počítačů; 
o Problematika ochrany osobních údajů v hlavním online účtu (šifrování, kryptografie 

a anonymita); 
o Soubory cookie a nevyžádaná pošta (spam); 
o Viry a další hrozby pro zabezpečení počítače; 
o Software pro zabezpečení internetu, brány Firewall; 
o Koncepce a hrozby sociálního inženýrství. 
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Vytvoření didaktické lekce 

VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY 

 Studenti znají rozdíl mezi zabezpečením počítače, bezpečností informačních technologií 
a počítačovou bezpečností. 

 Studenti jsou si vědomi různých důsledků problematiky ochrany osobních údajů. 

 Studenti jsou schopni se rozhodovat ohledně souborů cookie a rozpoznat hrozby nevyžádané 
pošty. 

 Studenti se umí bránit před viry a dalšími hrozbami pro zabezpečení počítače. 

 Studenti si umí vybrat nejlepší software pro zabezpečení internetu dle svých potřeb. 

 Studenti jsou obeznámeni se sociálním inženýrstvím. 

 Studenti jsou schopni rozpoznat online hrozby a umí ochránit sebe i své zařízení. 

 

ÚVOD A ÚVODNÍ PRŮZKUM 

Tato část je důležitá ke zjištění, jakou úrovní znalostí týkající se tohoto tématu studenti disponují 
(předpokládaná časová náročnost: 1 hodina). 

Úvod 

Vlastní hodnocení studentů: Položte studentům několik úvodních obecných otázek, například: 

» Slyšeli jste někdy o počítačové bezpečnosti? 
» Zabezpečujete svůj počítač? Jak? 
» Byl váš počítač někdy nakažen virem? 

Zapište jejich odpovědi na arch nebo flipchart, abyste se k nim v závěru školení mohli vrátit. 

Vyvolání odezvy 

Využijte některá videa k představení koncepcí jako počítačová bezpečnost a sociální inženýrství 
a k zahájení diskuse v rámci skupiny. 

Výběr videí na téma hackerských útoků, počítačové bezpečnosti a sociálního inženýrství: 

► Top hacker shows us how it’s done (Špičkový hacker ukazuje, jak na to) | Pablos Holman 
TEDxMidwest 

► Cybersecurity: Crash Course Computer Science (Počítačová bezpečnost: Rychlý úvod do 
informatiky) 

► Cybersecurity 101 (Počítačová bezpečnost 101) 

► Cybersecurity Basics (Základy počítačové bezpečnosti) 

Podpora vyšetřování 

Rozdělte studenty do malých skupin a poskytněte jim skutečné případy hrozeb pro počítačovou 
bezpečnost a zabezpečení počítače. Několik příkladů videí: 

► Vishing 

► Spam 

► Ransomware 
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Požádejte je, aby diskutovali o případech a sdělili, zda se sami s obdobnými problémy setkali.  

(Vlastní) hodnocení 

Požádejte studenty, aby znovu odpověděli na úvodní dotazník, a tím sami zhodnotili svůj dosavadní 
postoj a přístup k diskutovaným tématům. 

 

ROZVOJ A UPLATNĚNÍ 

Tato část školení by měla studentům umožnit získat přesné informace o tématu a prohloubit to, co se 
naučili v úvodní fázi. 

a. Seznamte studenty s teorií zabezpečení počítače, počítačové bezpečnosti a sociálního 
inženýrství. 

» Ke zvýšení atraktivity můžete použít tuto platformu (pouze v angličtině): ENISA Threat 
Landscapes (20 minut). 

------------------------------------- 

b. Pozvěte odborníka z policejních složek své země nebo ze sektoru IT, aby pohovořil 
o bezpečnostních důsledcích a zavádění vyvíjejících se technologií (riziko související s růstem 
mobilního využívání počítačů, cloudovými technologiemi, outsourcingem, manažerskými procesy 
a postupy); (30 minut). 

------------------------------------- 

c. Ukažte několik skutečných případových studií a analyzujte je prostřednictvím diskusí. 

» Můžete také vyzvat studenty, aby rešerší spolehlivých zdrojů informací vyhledali skutečné 
případové studie a způsob jejich řešení a aby svá zjištění prezentovali třídě. 

» Obecný přístup naleznete na webu ENISA: ENISA | What is “Social Engineering?” (Co je „sociální 
inženýrství“?); Europol | 15 ways you could be the next victim of cybercrime (15 způsobů, jak se 
můžete stát příští obětí počítačové kriminality). 

» Slavné případy sociálního inženýrství: Gatefy | 7 real and famous cases of social engineering 
attacks (7 skutečných a slavných případů útoků sociálního inženýrství). 

------------------------------------- 

d. Diskuse se studenty a případné sdílení zkušeností mezi studenty (15 minut). 

 

ZÁVĚR 

Toto je poslední fáze lekce. Předpokládaná časová náročnost je 10–20 minut. 

Během posledních 10–20 minut školení shrňte hlavní diskutované body a doporučte další vzdělávací 
zdroje. Nyní je také vhodný čas na to, aby se studenti podělili o své dojmy a poskytli zpětnou vazbu. 

Doporučené praktické aktivity: 

a. Aktivity zaměřené na sebereflexi (≈15 minut): Dotažte se studentů, jak po tomto školení změní 
své online chování, a vyzvěte je, aby se podělili o své nápady. 

------------------------------------- 
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b. Následný hodnoticí test (≈15 minut): Ověřte, zda studenti porozuměli všem probíraným 
koncepcím a pojmům – dejte studentům hodnoticí test s cvičeními, jako je definování terminologie, 
otázky typu ano/ne nebo otázky s výběrem z více odpovědí. Opravte test ve skupině nebo formou 
vzájemného posouzení. 

-------------------------------------- 
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Téma 3: Buďte odpovědnými digitálními občany 

OBECNÉ INFORMACE 

Časová náročnost 

2–3 hodiny 

Cílová skupina 

Dospělí studenti 

Cíle této lekce 

o Lépe porozumět koncepci a problematice související s digitálním občanstvím. 
o Diskutovat o důsledcích toho, že jsme občany digitálního světa (výzvy, rizika, 

příležitosti…). 
o Zvýšit povědomí studentů o digitálních rozměrech občanství (práva, zákony, identita, 

účast v politice atd.). 
o Zvýšit povědomí o dalších nově vznikajících problémech: falešné zprávy, kyberšikana, 

nenávistné projevy atd. 
o Zlepšit znalosti účastníků týkající se nástrojů a služeb digitálního občanství a přístup 

účastníků k nim (např. elektronická správa). 
o Seznámit se s národními či regionálními rámci a ekosystémy (právními předpisy 

a veřejnými či soukromými subjekty), které řídí jejich práva nebo jim mohou 
poskytnout rady. 

o Jak se zapojit do online politiky: jednotlivé formy, kanály, rozdíly oproti offline 
zapojení atd. 

Velikost skupiny 

5–15 osob (doporučeno: 10) 
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Nezbytné kompetence vzdělavatele 

o Běžný uživatel sociálních médií; 
o Digitální gramotnost; 
o Znalost koncepce digitálního občanství a související problematiky. 

Hlavní témata a obsah 

o Digitální občanství; 
o Digitální svoboda, právní předpisy, práva a povinnosti; 
o Digitální etiketa; 
o E-demokracie/e-government: Transformace demokracie a tvorby politik prostřed-

nictvím využívání digitálních technologií, která vede k novým formám demokracie 
(např. tekutá demokracie); 

o E-správa: Přístup a využívání postupů online správy a online dokladů totožnosti; 
o Síťová neutralita; 
o Komnaty ozvěn a informační bubliny. 

  



19 
 

Vytvoření didaktické lekce 

OČEKÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY 

 Studenti znají koncepci digitálního občanství. 

 Studenti znají svá digitální práva, povinnosti i zákony, které je chrání. 

 Studenti rozumí tomu, co je „digitální etiketa“. 

 Studenti jsou obeznámeni s problematikou a příležitostmi týkajícími se „e-demokracie“ a online 
„tvorby politik“ (např. jaké aplikace použít k zapojení do politiky, online hnutí a kampaní). 

 Studenti jsou obeznámeni s koncepcí nových forem demokracie (např. tekutá demokracie). 

 Studenti znají koncepci „e-správy“. 

 Studenti vědí, jak získat přístup k online správním postupům a dokladům totožnosti a jak je 
používat. 

 Studenti znají problémy spojené se „síťovou neutralitou“. 

 Studenti rozumí pojmům jako „komnaty ozvěn“ či „informační bubliny“ a související 
problematice. 

 Studenti znají nově vznikající problémy jako falešné zprávy, nenávistné projevy, kyberšikana atd. 
a znají svá práva týkající se těchto problémů. 

 

ÚVOD A ÚVODNÍ PRŮZKUM 

Toto je úvodní fáze. Předpokládaná časová náročnost je 20–30 minut, v závislosti na tom, kolik toho 
již vaši studenti o daném tématu vědí. 

Ujistěte se, zda jsou očekávání studentů sladěna se vzdělávacími cíli lekce, a poté začněte 
s představením tématu. Jedním z důležitých aspektů je seznámení s terminologií, kterou budete 
používat: shromážděte všechny pojmy a koncepce, které mohou být pro studenty nové, a projděte je 
s celou třídou. Dále je důležité poskytnout studentům přehled témat, kterými se budete zabývat, 
a vysvětlit jim relevanci těchto témat pro život. 

Doporučené praktické aktivity: 

a. Otázky pro účastníky (≈15 minut), jejichž cílem je vyhodnotit úroveň povědomí studentů 
o daném tématu: 

» Co je podle vás „digitální občanství“? Co znamená být „digitálním občanem“? Definice pojmů 
a jejich rozsahu. 

» Zveřejňujete na internetu příspěvky, komentáře nebo sdílíte témata související s politikou? 

------------------------------------- 

b. Stručná prezentace učitele se souvislostmi a danou problematikou (≈10 minut): Poskytněte 
některé statistiky, prezentujte obecné souvislosti a ponechte nějaký čas na otázky a odpovědi. 

------------------------------------- 
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Průzkum: 

a. Cvičení zaměřené na přístup k informacím/médiím, zpracování/analýzu a výzkum (≈15 minut): 
Jak rozpoznat falešné zprávy, ve kterých kanálech se opakovaně objevují, dopad falešných zpráv 
a příklady. 

------------------------------------- 

b. Aktivita: Průzkum znalostí prostřednictvím cvičení se zjištěním znalostí studentů 
„Spojení/Rozšíření/Výzva“ 4 (≈10 minut). 

Metodika 

Cílem této úvodní aktivity je prozkoumat, jak si studenti spojují nové koncepce, jako je digitální 
občanství, a jak je spojují s předchozími znalostmi. To facilitátorovi umožní v případě potřeby 
přizpůsobit školení. 

» Spojení: Jak jsou myšlenky a informace o digitálním občanství spojeny s tím, co jste již věděli? 

» Rozšíření: Rozšiřuje téma digitálního občanství vaše myšlení do nových směrů? 

» Výzva: V jakém ohledu je téma digitálního občanství náročné na pochopení či matoucí? Co vám 
nyní není jasné a na co byste se rádi zeptali? 

------------------------------------- 

c. Sledování a připomínkování videa (≈10–15 minut); podle potřeby vyhledejte další zdroje 
k tomuto tématu. 

► Příklad (v angličtině): Lessons On Digital Citizenship From Charlie Brown (Zkušenosti s digitálním 
občanstvím od Charlieho Browna) | Marialice Curran | TEDxYouth@BHS (13 minut) 

 

ROZVOJ A UPLATNĚNÍ 

V této fázi budou studenti získávat a rozvíjet své znalosti týkající se daného tématu. Předpokládaná 
časová náročnost je 60 až 120 minut. 

Nyní je na studentech, aby své dosavadní zkušenosti a informace získané ve fázi průzkumu využili 
k rozvíjení a uplatňování nových znalostí. Je důležité zapojit je do skupinových diskusí a vybízet je, 
aby se podělili o své nápady. Vzdělavatelé by měli podporovat vzájemnou spolupráci tak, aby každý 
jednotlivec co nejvíce přispěl, a aby studentům ukázali, jak rozpoznat problémy týkající se tohoto 
tématu v různých kontextech (při studiu / v práci, v osobním životě, ve vzdělávací komunitě) 
a v různých typech skupin (dospívající mládež, dospělí, senioři…). Studenti jsou dále seznamováni 
s možnými řešeními prezentovaných výzev a/nebo sami taková řešení navrhují. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Další zdroje týkající se cvičení Spojení/Rozšíření/Výzva: 
http://www.visiblethinkingpz.org/VisibleThinking_html_files/03_ThinkingRoutines/03d_UnderstandingRoutine
s/ConnectExtendChallenge/ConnectExtend_Routine.html.  

http://www.visiblethinkingpz.org/VisibleThinking_html_files/03_ThinkingRoutines/03d_UnderstandingRoutines/ConnectExtendChallenge/ConnectExtend_Routine.html
http://www.visiblethinkingpz.org/VisibleThinking_html_files/03_ThinkingRoutines/03d_UnderstandingRoutines/ConnectExtendChallenge/ConnectExtend_Routine.html
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Doporučené praktické aktivity: 

a. Diskuse v malých skupinách (≈15 minut): Jak se digitálně zapojit do politiky a jaké jsou „prostory“ 
k účasti (online platformy, sociální média, blogy); nástroje (aplikace, petice, online kampaně, 
komunikace, multimédia). Ověřte, které již existují, a vymyslete nové formy účasti. 

------------------------------------- 

b. Skupinová práce: Poskytněte studentům vytištěnou kopii nebo odkaz na portál Obecného 
nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR); (https://www.eugdpr.org) a požádejte je, aby si 
přečetli sekci GDPR Key Changes (Klíčové změny GDPR). Studenti by měli vytvořit seznam 
nejrelevantnějších bodů. Lze použít jiné oficiální dokumenty k této problematice, například 
vnitrostátní. 

------------------------------------- 

c. Analýza případů (≈10 minut): Jak web ovlivnil politiku/politiky. Vyhledejte a prodiskutujte 
příklady toho, jak se internet dotýká politiky nebo politiků. 

------------------------------------- 

d. Prezentace vzdělavatele a/nebo online výzkum (≈15 minut): Prezentace hlavních právních 
nástrojů vztahujících se na studenty, jejich legitimní práva nebo organizace zabývající se ochranou 
digitálních občanských práv. Možná témata: nenávistné projevy, evropská regulace a právní úprava 
(GPDR, e-soukromí: Nařízení o soukromí a elektronických komunikacích [PECR]); role poskytovatelů 
internetových služeb a sociálních médií. 

------------------------------------- 

e. Vytvořte kampaň na ochranu digitálních občanských práv: Studenti rozdělení do malých skupin 
budou mít za úkol vytvořit kampaň nebo se k nějaké připojit. Například kampaň proti šikaně, online 
nenávistným projevům atd. Vzdělavatelé mohou použít aplikaci Canva jako nástroj k vytvoření 
plakátu kampaně. Lze navázat na následující aktivitu (f). 

------------------------------------- 

f. Hledejte a zkoumejte příklady národních, regionálních či místních kampaní k tématům 
souvisejícím s digitálním občanstvím (≈20 minut), a to jednotlivě nebo ve skupinách nejvýše tří 
studentů s využitím počítače. Možná témata: online nenávistné projevy, kyberšikana atd. 

Možné cvičení: 

Vytvořte svou vlastní „kampaň“ tím, že navrhnete plakát týkající se problematiky digitálního 
občanství – studenti mohou využívat bezplatné zdroje a uživatelsky přívětivé platformy, jako je 
aplikace Canva. 

Příklady témat: 

» Kampaň proti šikaně 
» Kampaň proti nenávistným projevům 

Tyto plakáty lze následně vytisknout, dospělí studenti je mohou ukázat svým dětem atd. 

------------------------------------- 

  

https://www.eugdpr.org/
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g. Otevřená diskuse o nových formách demokracie (≈20 minut): Je internet nástrojem pro „přímou 
demokracii“? Učitel může rovněž studenty informovat o nových koncepcích (např. aplikacích, tekuté 
demokracii) a diskutovat je s nimi. 

------------------------------------- 

h. Debata: pro a proti (≈25 minut): Učitel rozdělí třídu do dvou skupin a jedné dá za úkol hledat 
argumenty „pro“ a druhé „proti“. Možná témata: svoboda projevu, digitální demokracie… 

------------------------------------- 

i. Aktivita: „6 čepic na přemýšlení“ (≈30 minut, včetně 10 minut na vysvětlení cvičení a 20 minut na 
diskusi). 

Metodika: 

Tato metodika umožňuje prozkoumat téma ze všech hledisek – usnadňuje rozhovor, protože každý 
úhel pohledu je platný. Všichni účastníci si postupně nasadí různé „čepice“ a poskytnou jiný pohled 
na téma/problém. Jedná se o tyto čepice: 

» Bílá čepice: neutrální cíl – zaměřuje se na fakta, údaje, čísla. 

» Červená čepice: emocionální pohled – intuice, pocity. 

» Žlutá čepice: logická, pozitivní, hledá přínosy. 

» Zelená čepice: tvořivost, hledání nových nápadů, růst. 

» Modrá čepice: plánování, orientace na procesy od začátku až do konce dané myšlenky. 

» Černá čepice: kritická, logická. 

Možná témata: 

» E-demokracie, např. online volby: „Jak můžeme volit online? Jaká jsou s tím spojena rizika, 
příležitosti?…“ 

» Digitální odpovědnost, např. anonymita a povinnosti, kyberšikana: „Jak můžeme zabránit 
kyberšikaně? Jak hovořit o kyberšikaně?…“ 

Toto cvičení lze přizpůsobit různým tématům dle zájmu studentů a jejich znalosti tématu. 

 

ZÁVĚR 

Toto je poslední a závěrečná fáze lekce. Předpokládaná časová náročnost je 20–30 minut. 

Během posledních 20–30 minut školení shrňte hlavní diskutované body, zamyslete se nad tím, co se 
studenti naučili, a doporučte další vzdělávací zdroje. Nyní je také vhodný čas na to, aby se studenti 
podělili o své dojmy a poskytli zpětnou vazbu. Vyzvěte studenty, aby kladli dotazy nebo vyjádřili 
případné pochybnosti ohledně problémů, které jim stále nejsou jasné. 
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Doporučené praktické aktivity: 

a. Aktivita: Závěrečné cvičení (30 minut) 

Metodika: 

Toto cvičení je založeno na modelu Johariho okna. Na vytištěné šabloně studenti vyplňují následující 
tabulku: 

 

 

Co jsem se o tématu dozvěděl: Co mě ohledně tohoto tématu překvapilo: 

Jak se na základě dnešní diskuse změnil můj 
pohled? 

Co bych se chtěl naučit: 

 

Toto cvičení umožní uzavřít vzdělávací aktivity, shrnout vzdělávací výsledky a získat zpětnou vazbu 
v očekávání studentů oproti dosaženým výsledkům. 

------------------------------------- 

 

b. Krátký test nebo hodnoticí test. 

------------------------------------- 

 

c. Poskytněte arch zdrojů („Chcete-li se dozvědět více“ o tématu). 

------------------------------------- 
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Téma 4: Buďte si vědomi vedlejších účinků nadměrného používání internetu 

 

OBECNÉ INFORMACE 

Časová náročnost 

2–3 hodiny 

Cílová skupina 

Dospělí studenti 

Cíle této lekce 

Zajistěte, aby si studenti uvědomovali možné negativní účinky nadměrného používání 
internetu, a to: 

o zvyšováním vnímavosti studentů vůči prvním známkám závislosti na internetu; 
o zvyšováním povědomí studentů o důsledcích nadměrného používání internetu; 
o prezentací možných rizik nadměrného používání internetu; 
o seznámením studentů s různými typy potenciálních negativních účinků používání 

internetu; 
o poskytováním rad ohledně toho, jak předcházet závislosti na internetu či sociálních 

médiích; 
o zdůrazněním významu rozvoje měkkých dovedností, jako je komunikace, týmová 

práce a řízení času ve 21. století; 
o ukázáním strategií k prevenci škodlivého používání internetu; 
o navržením řešení, která mohou být užitečná při prevenci problémů v oblasti 

duševního zdraví, nadměrné stimulace, spánkové deprivace a sociálního stažení. 
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Velikost skupiny 

5–15 osob (doporučeno: 10) 

Nezbytné kompetence vzdělavatele 

Upřednostňované/žádoucí: 

o Uživatel sociálních médií; 
o Základní znalosti psychologie/sociologie; 
o Základní znalosti v oblasti duševního zdraví; 
o Základní dovednosti v oblasti digitální bezpečnosti. 

Hlavní témata a obsah 

o Potenciální následky nadměrného používání internetu; 
o První známky závislosti na internetu; 
o Možná rizika nadměrného používání internetu; 
o Různé typy potenciálních negativních účinků (nadměrného) používání internetu a jak 

jim předcházet (např. ve vztahu k sociálním médiím, hraní, pornografii atd.); 
o Strategie k prevenci škodlivého používání internetu; 
o Předcházení problémům v oblasti duševního zdraví – používání internetu; 
o Řešení související s nadměrnou stimulací, spánkovou deprivací a sociálním stažením. 
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Vytvoření didaktické lekce 

VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY 

Student: 

 Umí vysvětlit možná rizika nadměrného používání internetu. 

 Je si vědom důsledků nadměrného používání internetu. 

 Je si vědom prvních známek závislosti na internetu. 

 Umí vyjmenovat a charakterizovat různé typy závislosti na internetu. 

 Je obeznámen s několika strategiemi/technikami, které mohou pomoci při prevenci problémů 
v oblasti duševního zdraví způsobených používáním internetu. 

 Je obeznámen s pojmy a koncepcemi, jako je nadměrná stimulace, spánková deprivace, sociální 
stažení a FOMO (strach ze zmeškání). 

 

ÚVOD A ÚVODNÍ PRŮZKUM 

Toto je úvodní fáze. Předpokládaná časová náročnost je 30–40 minut, v závislosti na tom, kolik toho 
již studenti o daném tématu vědí. 

Úvod (15 min) 

Krátká diskuse – kontrola počátečních znalostí skupiny týkající se negativních účinků používání 
internetu: 

» Je internet bezpečný pro naše zdraví? 
» Jsou všechny informace na internetu spolehlivé? 
» Jaké znáte negativní účinky používání internetu? (tělesné, duševní, vztahové, emocionální) 
» Zaznamenali jste některé z těchto negativních účinků ve své rodině / svém okolí? 
» Jaké jsou možné důsledky těchto negativních účinků? 
» Jak lze předcházet nadužívání internetu? 

Sledování videa (5 min) 

Zvolte jedno z níže doporučených videí nebo vyhledejte podobné ve vašem jazyce: 

► What the Internet is Doing to Our Brains (Co dělá internet s našimi mozky) 

 

Kontrola znalostí – otázky (15 min) 

Vyzvěte účastníky, aby zapsali hlavní závěry/informace z videa. V dalším rozhovoru jim rozdejte karty 
s otázkami k zodpovězení (ve skupinách po 2–3 studentech): 

» Co je nadměrná stimulace? Jak ji pociťujeme? 
» Jak způsobuje internet rozptýlení? 
» Které aktivity v nás vzbuzují nutkavost? 
» Jak internet ovlivňuje naši krátkodobou paměť? 
» Proč je proces konsolidace narušen, když používáme internet? 
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» Jak můžeme v každodenním životě zvýšit úroveň své pozornosti? 

► 5 Crazy Ways Social Media Is Changing Your Brain Right Now (5 šílených způsobů, jimiž vám 
sociální média právě teď mění mozek) 

 

Kontrola znalostí: 

» Uveďte 3 hlavní způsoby, jimiž sociální média ovlivňují náš mozek. 

» Zlepšuje intenzivní používání internetu a sociálních médií naši schopnost dělat více věcí 
najednou? 

» Které z našich potřeb mohou sociální média uspokojovat? Jak bychom mohli tyto potřeby 
uspokojit zdravějším způsobem (offline)? 

» Jaké máte zkušenosti? 

» Požádejte účastníky, aby uvedli příklady ze svého života – jakou roli hrají sociální média v jejich 
životě? 

Na základě těchto otázek požádejte studenty o vyplnění tabulky: 

 

Potřeba  Aktivita v sociálních médiích (-)  Aktivita v reálném životě (+) 

 

 

ROZVOJ A UPLATNĚNÍ 

V této fázi budou studenti získávat a rozvíjet své znalosti týkající se daného tématu. Předpokládaná 
časová náročnost je 60–80 minut. 

V této fázi je důležité zapojit všechny účastníky do skupinových diskusí, přimět je ke sdílení jejich 
nápadů a podporovat spolupráci studentů. 

Zásadní význam má individuální přístup k jednotlivým skupinám, přičemž je důležité pomáhat 
účastníkům rozpoznat (a řešit) problémy týkající se tohoto tématu v různých kontextech (v práci, 
v osobním životě, ve vzdělávací komunitě) a v různých typech skupin (dospívající mládež, dospělí, 
senioři…). Studenti jsou dále seznamováni s možnými řešeními prezentovaných výzev a/nebo sami 
taková řešení navrhují. 

Minipřednáška (20 min) 

» Některé statistiky týkající se počtu lidí postižených nadměrnou expozicí internetu a které 
sociální/profesní a věkové skupiny jsou nejnáchylnější. 

» Používání internetu versus problémy v oblasti duševního zdraví (poruchy nálady / poruchy 
sebevědomí: deprese, úzkost, žárlivost, FOMO – strach ze zmeškání apod.). 

» Kyberšikana. 

» Krátkodobá paměť. 
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» Odložené uspokojení a příklad Marshmallow testu (Walter Mischel). Co dělá internet s našimi 
mozky – nadměrná stimulace a okamžité uspokojení. Viz The Boston Globe | Instant gratification is 
making us perpetually impatient (Okamžité uspokojení nás činí neustále netrpělivými). 

» Problémy při budování silných a dlouhodobých vztahů s lidmi. 

Brainstormingové cvičení (10 min) 

» Jak může člověk každodenně řešit nadměrné používání internetu? 

» Co můžeme jako společnost udělat, abychom mu předcházeli? 

» Jaká řešení umožňují budovat smysluplné vztahy s lidmi v éře digitální společnosti? 

Účastníci odpovídají na otázky na flipchartu ve skupinách nebo dvojicích, v závislosti na velikosti 
skupiny. Flipcharty postupně obíhají dokola tak, aby všichni účastníci měli příležitost odpovědět na 
tytéž otázky a shromáždit všechny nápady. Na konci každá skupina přečte a prodiskutuje odpovědi. 

Případová studie (20 min) 

Tuto aktivitu lze realizovat rozdělením účastníků na malé skupiny (2–4). Každá skupina obdrží krátký 
„skutečný případ“, na kterém bude pracovat. Každý případ představuje profil osoby, která je nějak 
postižena jedním či více problémy souvisejícími s nadměrným používáním internetu. Mezi 
doporučené případy patří například: 

» Marta, 35 let, závislá na online nakupování (její případ je uveden níže jako příklad); 

» Robert, 15 let, je obětí kyberšikany; 

» Sarah, 6 let, je závislá na internetu; 

» Adrian, 28 let, trpí sociálním stažením; 

» Greg, 65 let, závislý na online hazardních hrách. 

Případy je nutné předem připravit a přizpůsobit tak, aby odrážely skutečnost známou účastníkům 
(školitel/facilitátor například může nahradit jména obvyklými jmény příslušné země a některé další 
prvky popisu lze upravit tak, aby na jednotlivé skupiny působily realističtěji). 

Jednotlivé malé skupiny dostanou jeden takový „skutečný případ“ a jsou vyzvány, aby jej analyzovaly 
a navrhly řešení situace popsané v jednotlivých případech pomocí znalostí z minipřednášky, videa 
a brainstormingu. Jednotlivé skupiny mohou případy krátce prezentovat celému publiku. 

Diskuse (15 min) 

Rozdělte skupinu na dvě části a nechte je vyplnit tabulku s pro a proti u různých výroků (Jak vyvážit 
pozitivní stránky používání internetu a minimalizovat ty negativní). Poté se podělte o nápady skupin 
a podněcujte diskusi. 
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Krátké cvičení zaměřené na uvědomění (5 min) 

Používání internetu, zejména sociálních médií, a jeho snadná dostupnost nepodporuje naše duševní 
zdraví. Změna úrovně našeho digitálního uvědomění může být prospěšná, ale vyžaduje změnu 
způsobu, jímž reagujeme na nepohodlí. Namísto toho, abyste při pocitu neklidu (například když 
čekáte ve frontě, setkáváte se s neznámými lidmi a podobně) sáhli po telefonu, můžete změnit svou 
reakci na otázky, které jsou užitečné pro budování vašeho povědomí: Čeho se tento neklid týká? Jak 
se právě teď cítím? Co si od této činnosti slibuji? Jakou potřebu se snažím uspokojit? Přesunutí 
pozornosti od rušivých vlivů a mechanismů zvládání a současné záměrné zaměření na základní 
potřeby je něco, co můžete rozvinout pomocí postupů zaměřených na uvědomění. 

Tyto postupy lze nalézt na těchto webových stránkách: 

» Pocket Mindfulness | 6 Mindfulness Exercises You Can Try Today (6 cvičení na uvědomění, která 
můžete vyzkoušet ještě dnes) 

» Mindfulness Exercises | 3 dechy plné uvědomění 

Doporučujeme používat některé aplikace, které pomáhají sledovat a omezovat používání internetu. 

» Například: Aplikace Space 

 

ZÁVĚR 

Toto je poslední a závěrečná fáze lekce. Předpokládaná časová náročnost je 10–20 minut. 

Během posledních 10–20 minut školení shrňte hlavní diskutované body a doporučte další vzdělávací 
zdroje. Nyní je také vhodný čas na to, aby se studenti podělili o své dojmy a poskytli zpětnou vazbu. 
Vyzvěte studenty, aby kladli dotazy nebo vyjádřili případné pochybnosti ohledně problémů, které jim 
stále nejsou jasné. 

Aktivita zaměřená na sebereflexi: Zeptejte se účastníků, jak jejich každodenní aktivity na internetu 
ovlivňují jejich blízké okolí a vztahy. Požádejte je, aby do jednoho sloupce zapsali potenciální 
problémy a do druhého řešení. Pak diskutujte o závěrech. 

Další doporučené praktické aktivity: 

a. Hodnoticí test / krátký test 

Ověřte, zda studenti porozuměli všem probíraným koncepcím a pojmům – dejte studentům hodnoticí 
test s cvičeními, jako je definování terminologie, otázky typu ano/ne nebo otázky s výběrem z více 
odpovědí. Opravte test ve skupině nebo formou vzájemného posouzení. 

------------------------------------- 

b. Skupinová závěrečná aktivita 

V rámci závěrečné aktivity vytvořte ve skupině „Deset nejlepších řešení nadměrného používání 
internetu“. 
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Zahajte brainstorming a ze zmíněných pravidel vytvořte užší seznam 10 nejdůležitějších. 

Na konci semináře rozdejte jednostránkový materiál obsahující základní informace o prevenci 
nadměrného používání internetu a podpoře zdravých návyků, krátké pokyny k procvičování 
uvědomění a kontakty na instituce zabývající se závislostí na internetu a problémy v oblasti 
duševního zdraví. 

         ------------------------------------- 
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Slovníček pojmů 

Avatar 

Ikona nebo postava, která vizuálně zastupuje určitou osobu ve videohře, na internetovém fóru atd. 
(Zdroj: https://en.oxforddictionaries.com) 

Catfishing 

„Catfish“ je někdo, kdo si vytváří falešnou online identitu. Catfishing je častý na sociálních sítích a na 
online seznamovacích webech. V některých případech je jediným účelem catfishingu zapojit se do 
fantazie. Jindy se však za ním skrývá úmysl podvést oběť, mstít se nebo spáchat krádež identity. 
(Zdroj: http://whatis.techtarget.com/definition/catfish) 

Digitální občan 

Osoba, která si osvojí dovednosti a znalosti k efektivnímu využívání internetu a dalších digitálních 
technologií, zejména za účelem odpovědného zapojení do společenských a občanských aktivit. (Zdroj: 
https://www.dictionary.com/browse/digital-citizen) 

Digitální občanství 

Digitální občanství představuje normy a pravidla, které dodržujeme, abychom při používání 
technologií jednali vhodně. (Zdroj: https://study.com/academy/lesson/what-is-digital-citizenship-
definition-themes.html) 

Hashtag 

Hashtag je značka používaná v různých sociálních sítích jako způsob označování zpráv. Hashtag je 
slovo nebo fráze, které předchází znak „#“ (např. #InboundMarketing). Sociální sítě využívají hashtagy 
ke kategorizaci informací a zajištění jejich snadného prohledávání uživateli. 
(Zdroj: https://blog.hubspot.com/marketing/social-media-terms) 

  

https://en.oxforddictionaries.com/
http://whatis.techtarget.com/definition/catfish
https://www.dictionary.com/browse/digital-citizen
https://study.com/academy/lesson/what-is-digital-citizenship-definition-themes.html
https://study.com/academy/lesson/what-is-digital-citizenship-definition-themes.html
https://blog.hubspot.com/marketing/social-media-terms
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Informační bublina 

Informační bublina je algoritmické zvýhodňování, které zkresluje nebo omezuje informace, které se 
jednotlivci zobrazují na internetu. Toto zvýhodňování je způsobeno váženými algoritmy, které 
vyhledávače, stránky sociálních médií a obchodníci používají k přizpůsobení uživatelské zkušenosti 
(UX). (Zdroj: https://whatis.techtarget.com/definition/filter-bubble) 

Informační bulletin 

„Periodicky publikované dílo obsahující zprávy a oznámení týkající se určitého tématu, obvykle 
s malým nákladem. Bulletiny mohou být distribuovány elektronickou poštou.“ (Zdroj: 
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/newsletter) 

Komnaty ozvěn 

Ve zpravodajských médiích se komnata ozvěn používá jako metafora k popisu situace, kdy jsou 
názory a přesvědčení zesilovány a upevňovány komunikací a opakováním uvnitř uzavřeného systému. 
Návštěva „komnaty ozvěn“ lidem umožňuje vyhledat informace, které posilují jejich stávající názory, 
přičemž může jít o nevědomý projev konfirmačního zkreslení. To může zvyšovat politickou 
a společenskou polarizaci a extremismus. 
(Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Echo_chamber_(media)#cite_ref-barbera_1-0)  

Krádež identity 

Jedná se o úmyslné použití identity někoho jiného, obvykle k získání finanční výhody nebo úvěru či 
jiného prospěchu jménem druhé osoby, potenciálně na úkor této druhé osoby. Osobě, jejíž identita 
byla zneužita, mohou vzniknout nepříznivé důsledky, zejména pokud nese odpovědnost za jednání 
pachatele. Ke krádeži identity dochází, když někdo použije osobní identifikační údaje jiné osoby, 
například její jméno, identifikační číslo nebo číslo kreditní karty, bez jejího svolení, ke spáchání 
podvodu či jiných trestných činů. (Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Identity_theft) 

  

https://whatis.techtarget.com/definition/filter-bubble
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/newsletter
https://en.wikipedia.org/wiki/Echo_chamber_(media)#cite_ref-barbera_1-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Identity_theft
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Kyberšikana 

Kyberšikana neboli kybernetické obtěžování představuje formu šikany či obtěžování pomocí 
elektronických prostředků. Je stále častější, zejména mezi dospívající mládeží. Škodlivé šikanózní 
chování může zahrnovat zveřejňování fám, výhrůžek, sexuálních poznámek, osobních údajů obětí 
nebo pejorativních označení (tj. nenávistných projevů). A konečně, většina urážlivého či nepatřičného 
chování, ke kterému dochází v offline vztazích, může rovněž probíhat v online prostoru nebo za 
pomoci digitálních technologií. 

Kyberšikana je traumatická: třetina studentů, kteří byli předmětem online šikany, hlásila příznaky 
deprese, přičemž v případě studentů vystavených online i offline šikaně tento podíl dosahoval jedné 
poloviny. Mládež bohužel obvykle podceňuje to, jak škodlivá může online šikana být. Jennifer Shapka, 
výzkumná pracovnice specializující se na šikanování na Univerzitě Britské Kolumbie, zjistila, že ačkoli 
jsou mladí lidé přesvědčeni, že většina negativního chování, ke kterému dochází online, byla míněna 
jako vtip, „studenty je nutné naučit, že toto ‚vtipkování‘ má závažné důsledky“. (Zdroj: 
http://mediasmarts.ca/cyberbullying/cyberbullying-overview) 

Nadměrná stimulace 

To znamená, že mozek musí věnovat většinu pozornosti krátkodobým rozhodnutím. Obrovská 
dostupnost informací na síti World Wide Web zahlcuje mozek a poškozuje dlouhodobou paměť. 
Dostupnost podnětů vede k velmi vysoké kognitivní zátěži, následkem čehož je obtížné si cokoli 
zapamatovat. 

Používání internetu může zkracovat udržení pozornosti a ztěžovat čtení v tradičním smyslu (tj. čtení 
knihy po delší dobu bez duševního vyrušení). Kromě toho je obtížnější soustředit se a číst celé knihy, 
a to i pokud jste hodně četli, když jste byli mladší (to znamená, když jste neměli přístup k internetu). 

Snadný přístup k internetu může zvyšovat eskapismus, kdy uživatel využívá internet jako „únik“ před 
tím, co vnímá jako nepříjemné či všední aspekty každodenního/reálného života. Vzhledem k tomu, že 
internet a virtuální realita snadno uspokojují společenské potřeby a tužby, podle Jacka Blascoviche 
a Jeremyho Bailensena jsou „někdy tak uspokojivé, že se závislí uživatelé fyzicky stahují ze 
společnosti“. (Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_effects_of_jnternet_use) 

  

http://mediasmarts.ca/cyberbullying/cyberbullying-overview
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_effects_of_jnternet_use
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Netiketa 

Netiketa je zkratka pro „internetovou etiketu“. Podobně jako etiketa představuje soubor pravidel 
zdvořilého chování ve společnosti, netiketa znamená soubor pravidel dobrého chování na internetu. 
To zahrnuje několik aspektů internetu, jako je e-mail, sociální média, online chat, webová fóra, 
komentáře na webových stránkách, hry pro více hráčů a další typy online komunikace. (Zdroj: 
https://techterms.com/definition/netiquette) 

Online identita 

Internetová identita (IID) neboli online identita či internetová osobnost je sociální identita, kterou si 
internetový uživatel vytváří v online komunitách a webových stránkách. Lze ji rovněž považovat za 
aktivně vytvořenou prezentaci sebe sama. Ačkoli někteří lidé se rozhodnou používat online své 
skutečné jméno, jiní uživatelé internetu raději zůstávají v anonymitě a identifikují se pseudonymy, 
které odhalují různé množství osobních informací. Online identita může být dokonce určena vztahem 
uživatele k určité sociální skupině, do níž online patří. Někteří také mohou ohledně své identity 
klamat. (Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Online_identity) 

Online nenávistné projevy 

Jedná se o nenávistné projevy sdělované prostřednictvím internetu. Organizace Online Hate 
Prevention Institute (OHPI) se zaměřuje na online nenávistné projevy, a především pak na nenávistné 
projevy v sociálních médiích. Důvodem je skutečnost, že hlavní platformy sociálních médií (jako 
Facebook, YouTube a Twitter) mají nejvíce online uživatelů a největší schopnost rychle šířit 
nenávistnou zprávu. Nenávistné projevy se stávají součástí „stálé viditelné struktury společnosti“, 
a online to platí dvojnásob, protože online svět sestává výhradně z „projevů“. Online zprávy zůstávají 
pevnou součástí prostředí, ať už se jedná o nenávistnou stránku, která se objeví ve výsledcích 
vyhledávání na Googlu, nenávistnou stránku na Facebooku nebo nenávistné video zobrazené 
vyhledáváním na YouTube. Jedná se o součást online prostředí, v němž musí lidé žít svůj online život. 
(Zdroj: http://ohpi.org.au/learn-about-online-hate) 

  

https://techterms.com/definition/netiquette
https://en.wikipedia.org/wiki/Online_identity
http://ohpi.org.au/learn-about-online-hate
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Online reklama 

„Online reklama je marketingová strategie, která zahrnuje používání internetu jako prostředku 
k zajištění návštěvnosti webových stránek a zacílení a doručování marketingových zpráv správným 
zákazníkům... Mezi příklady online reklamy patří bannerová reklama, stránky s výsledky vyhledávačů, 
reklama v sociálních sítích, e-mailový spam, online inzeráty, automaticky otevíraná okna, kontextové 
reklamy a spyware.“ (Zdroj: https://www.techopedia.com/definition/26362/online-advertising) 
 
Označení 

Označování je funkce sociálních médií běžně používaná na Facebooku a Instagramu, která uživatelům 
umožňuje vytvořit odkaz na profil osoby, která je zobrazena na fotografii nebo je předmětem dané 
aktualizace. (Zdroj: https://blog.hubspot.com/marketing/social-media-terms) 

Phishing 

Jedná se o pokus o získání citlivých informací, jako jsou uživatelská jména, hesla a údaje o platební 
kartě (a peníze), často z nebezpečných důvodů, kdy se pachatel v elektronické komunikaci maskuje 
jako důvěryhodný subjekt. (Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Phishing) 

Podvod 

„Podvod je pojem, jímž se popisuje jakékoli podvodné podnikání či podvodný plán, jejichž účelem je 
brát peníze nebo jiné zboží nic netušícím osobám. Společně s rostoucí propojeností světa kvůli 
internetu narůstají také online podvody, a je často na vás, abyste zachovali obezřetnost vůči lidem na 
internetu.“ (Zdroj: https://www.computerhope.com/jargon/s/scam.htm) 

  

https://www.techopedia.com/definition/26362/online-advertising
https://blog.hubspot.com/marketing/social-media-terms
https://en.wikipedia.org/wiki/Phishing
https://www.computerhope.com/jargon/s/scam.htm
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Registrace 

„Mnozí dodavatelé produktů a poskytovatelé služeb nabízejí možnost registrace, která zákazníkům 
poskytuje přístup k výrobkům či službám. Mnoho webových stránek, společností poskytujících 
produkty a služby atd. umožňuje zákazníkům zaregistrovat se k odběru jejich informačních bulletinů, 
blogů týkajících se produktů/služeb, tiskových zpráv atd. V rámci registrace musí zákazník přidat svou 
e-mailovou adresu do seznamu kontaktů společnosti pro zasílání zpráv. To znamená, že zákazník je 
zaregistrován k odběru všeho, co je rozesíláno tomuto seznamu kontaktů.“ (Zdroj: 
https://www.techopedia.com/definition/22374/subscribe) 

Řízení dobré pověsti 

Řízení dobré pověsti, někdy též označováno jako reputační management nebo řízení online pověsti, 
představuje snahu o utváření veřejného vnímání určité osoby či organizace ovlivňováním online 
informací o daném subjektu. (Zdroj: http://whatis.techtarget.com/definition/reputation-
management) 

Smishing 

„Smishing“ je phishing prostřednictvím zpráv SMS, při němž jsou lidem zasílány textové zprávy, které 
se je snaží přimět k zaplacení peněz nebo kliknutí na podezřelé odkazy. Někdy se útočníci pokoušejí 
navázat s obětí hovor odesláním textové zprávy s výzvou, aby zatelefonovala na určité číslo, 
a následně se ji snaží dále přesvědčit. Přestože banky svým zákazníkům často z různých důvodů 
zasílají textové zprávy, k nevyžádaným textovým zprávám od neznámých čísel je vždy nutné 
přistupovat s nejvyšší obezřetností. (Zdroj: https://www.bbc.com/news/business-35201188) 

Sociální inženýrství 

V kontextu informační bezpečnosti jde o psychologickou manipulaci s osobami ve snaze přimět je 
k určitému jednání nebo prozrazení důvěrných informací. Jedná se o jeden z druhů podvodů 
založených na důvěře, jehož účelem je získání informací, finanční podvod nebo přístup k systému, 
přičemž od tradičního „podvodu“ se liší tím, že často představuje jeden z mnoha kroků složitějšího 
podvodného plánu. (Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Social_engineering_(security)) 

  

https://www.techopedia.com/definition/22374/subscribe
http://whatis.techtarget.com/definition/reputation-management
http://whatis.techtarget.com/definition/reputation-management
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https://en.wikipedia.org/wiki/Social_engineering_(security)
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Spam 

„Plošné rozesílání velkého množství nevyžádaných e-mailů sloužících k propagaci produktu nebo 
služby. V tomto smyslu je spam jakousi obdobou reklamní pošty zasílané ‚nájemníkům‘.“ 

Různé typy spamu mohou zahrnovat: 

• Reklamu, například online lékárny, pornografii, seznamovací služby, hazardní hry; 
• Podvody typu „Pracujte z domova a rychle zbohatněte“; 
• Falešná varování před viry; 
• Falešné charitativní žádosti; 
• Řetězové e-maily, které vás vyzývají k rozeslání zprávy více lidem (kontaktům). 

(Zdroj: https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/spam) 

Tekutá demokracie (nebo delegovaná demokracie) 

„Tekutá demokracie představuje kombinaci sítí a demokracie. Jedná se o termín, jehož účelem je 
zachytit plynulejší a pohotověji reagující zapojení občanů do demokratického procesu 
prostřednictvím online i offline sítí. Hlasy procházejí sítí důvěryhodných vztahů a tímto způsobem lze 
vytvořit řadu typů ‚delegování‘, počínaje běžně známými formami jako standardní zastupitelská 
demokracie až po tekuté strany a přímou demokracii.“ (Zdroj: http://liquiddemocracy.org/) 

Uživatelské jméno 

Jedná se o jméno přidělené uživateli / zvolené uživatelem v počítači nebo počítačové síti. (Zdroj: 
https://www.computerhope.com/jargon/u/username.htm) 

Velká data 

Soubory dat, které jsou natolik objemné a složité, že s nimi nelze pracovat pomocí tradičního 
aplikačního softwaru pro zpracování dat. Výzvy v oblasti velkých dat zahrnují zachycování dat, 
ukládání dat, analýzu dat, vyhledávání, sdílení, přenos, vizualizaci, dotazování, aktualizaci a ochranu 
soukromí informací. Existuje pět rozměrů velkých dat: objem, různorodost, rychlost a nedávno 
přidaná věrohodnost a hodnota. (Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Big_data) 

  

https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/spam
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Vishing 

Vishing (hlasový neboli VoIP phishing) je elektronická podvodná taktika, která se snaží podvodně 
přimět jednotlivce k prozrazení kritických finančních či osobních údajů neoprávněným osobám. 
Vishing funguje podobně jako phishing, ale ne vždy se odehrává přes internet, a je prováděn pomocí 
hlasových technologií. Vishingový útok může být proveden prostřednictvím hlasové zprávy, 
technologie VoIP nebo pevné linky či mobilního telefonu. 
(Zdroj: http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/definition/vishing) 

Zásady ochrany osobních údajů 

Zásady, podle kterých společnost provozující webové stránky nakládá s osobními údaji 
shromážděnými o návštěvnících webu. 
(Zdroj: www.icicibank.com/online-safe-banking/glossary.page?id=glossary) 

Závislost na internetu 

Jedná se o závislost na činnosti, která je definována jako ztráta schopnosti přestat navštěvovat 
internet do té míry, kdy to negativně ovlivňuje ostatní oblasti vašeho života, včetně vztahů, emocí, 
společenského života, školy a tak dále. 

Nyní se rozeznávají různé formy závislosti na základě typu činnosti na internetu: 

• stahování; 
• vytváření online vztahů; 
• nutkání nakupovat; 
• přístup k pornografii; 
• hraní. 

U mladých lidí jsou častým předmětem nadměrného používání online hry na hrdiny (RPG), protože 
tyto hry nemají konec a vždy je k dispozici někdo, s kým lze hrát. Navíc jsou ve hrách na hrdiny hráči 
často členy skupin, což znamená, že musí aktivně hrát, aby mohli všichni postupovat. Upozorňujeme 
však, že podle výzkumů má problém s nadměrným hraním pouze pět až dvanáct procent hráčů. 
(Zdroj: http://mediasmarts.ca/excessive-internet-use/excessive-internet-use-overview) 

  

http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/definition/vishing
http://www.icicibank.com/online-safe-banking/glossary.page?id=glossary
http://mediasmarts.ca/excessive-internet-use/excessive-internet-use-overview
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Další zdroje 

Netiquette 
Education.com | Netiquette Rules (Pravidla netikety) 
www.education.com/reference/article/netiquette-rules-behavior-internet/  
 
Copyright for kids 
Copyright Kids | Copyright Basics (Základy autorského práva) 
www.copyrightkids.org/cbasicsframes.htm  
 
Creative Commons (sdílení své práce a citování ostatních) 
Creative Commons | What we do (Co děláme) 
https://creativecommons.org/about/  
 
Youth Protection Roundtable Toolkit 
Youth Protection Roundtable | YPRT Toolkit 
https://www.digitale-chancen.de/transfer/assets/final_YPRT_Toolkit.pdf  
 
The Web We Want 
The Web We Want | Handbook for Educators (Příručka pro vzdělavatele) 
http://www.webwewant.eu/es/web/guest/handbook-for-educators  
 
Závislost na internetu 
Wikipedia | Netolismus 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Netolismus  
 
Sociální inženýrství 
Webroot | What is Social Engineering? (Co je sociální inženýrství?) 
https://www.webroot.com/ie/en/resources/tips-articles/what-is-social-engineering  
 
Safe Internet Organization 
SafeInternet.org | Uvítací stránka 
http://www.safeinternet.org/  
 

  

http://www.education.com/reference/article/netiquette-rules-behavior-internet/
http://www.copyrightkids.org/cbasicsframes.htm
https://creativecommons.org/about/
https://www.digitale-chancen.de/transfer/assets/final_YPRT_Toolkit.pdf
http://www.webwewant.eu/es/web/guest/handbook-for-educators
https://cs.wikipedia.org/wiki/Netolismus
https://www.webroot.com/ie/en/resources/tips-articles/what-is-social-engineering
http://www.safeinternet.org/
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Konsorcium 

INnCREASE Sp.z O.O (Polsko) je vysoce kvalitní poskytovatel inovačních služeb 
a podnikatelského poradenství a partner pro realizaci mezinárodních projektů, včetně 
oblasti vzdělávání a odborné přípravy. 

Dlearn (Itálie) je evropská digitální vzdělávací síť, která usiluje o překlenutí aktuálního nedostatku 
digitálních dovedností a vzdělávacích příležitostí prostřednictvím místních a nadnárodních iniciativ 
směřujících zdola nahoru. 

Platon Schools (Řecko) je moderní vzdělávací instituce, jejímž účelem je podporovat 
vzdělávání studentů od mateřské školy až po vzdělávání dospělých a rozvíjet formální 
i neformální metody výuky a učení. 

UPI (Slovinsko) je veřejná nezisková instituce pro vzdělávání a odbornou přípravu dospělých, 
specializující se na formální i neformální vzdělávací programy, a dále poradenské centrum 
poradenství v oblasti vzdělávání dospělých. 

DomSpain Consulting (Španělsko) je centrum vzdělávání a odborné přípravy dospělých, 
které se specializuje na profesní, sociální a mezikulturní dovednosti, jazyky a nové 
technologie. 

Inova Consultancy Ltd (UK) poskytuje flexibilní poradenskou službu, která reaguje na potřeby 
organizací a jednotlivců, na mezinárodní úrovni, v oblasti rozmanitosti, rovných příležitostí 
a podnikání. 

Lifelong Learning Platform (Belgie) je evropská občanská společnost v oblasti vzdělávání 
a odborné přípravy, která je zastřešující organizací sdružující 43 sítí zaměřených na 
formální, neformální i informální vzdělávání. 
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Potřebujete-li informace o této publikaci, obraťte se na: 

 

DSCONSULTING 
vzdělávací služby 

 

Raval Sant Pere 1-3 Entresol 43201 
Reus, Spain 

tel.: +34 660 115 104 
e-mail: international@domspain.eu  

mailto:international@domspain.eu

