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Děti a nástup počítačů a Internetu 

• 3 roky – YouTube 

• 6 let – začíná umět či již umí číst a psát 

• 6 let – počítačové hry, včetně těch s dalšími lidmi 

• 7 let – má vlastní mobil 

 

• 8 let – chce být Youtuberem 

 

• 9 let – chce poprvé mít Facebook 

 

• 10 let – hraje počítačové hry s dalšími lidmi  

 

• 11-13 let – Facebook je nebaví, schovali se do 

Snapchatu 

 

• 15 let – první lásky 



Sociální sítě 

Věříte Facebooku (Twitteru, 

Snapchatu, WhatsApp, …), že na něm 

můžete mít soukromí? 

? 

Internet je veřejný prostor ? 

Ani dospělí netuší, že „cokoliv 

umístí na Internet umisťují do 

veřejného prostoru“  

! 



Hrozby? Ale ano. Hrozby! 

• Ztráty soukromí, krádeže identity 

 

• Cizí lidé, kyberstalking 

 

• Kyberútoky, hackeři, zlodějna, podvody 

 

• Kyberšikana, Revenge porn 

 

• Viry, malware, ransomware 

 

• Závislosti 

 

• … a možná desítky dalších. 



Hrozby? Ale ano. Hrozby! 

Věříte neznáme Wi-Fi? 

Máte zašifrovaný telefon? 

Máte bezpečně zamčený 

telefon? 

Můžete ztracené zařízení 

na dálku smazat? 

Jste si jisti, že vždy 

komunikujete přes 

šifrované spojení? 

Používáte dvoufaktorové 

ověřování?  

Nesděluje váš telefon či 

fotky zbytečně vaš polohu?  

Ukládáte do cloudu jen to 

co tam může být? 

Používáte nějakou extra 

ochranu soukromí v 

prohlížeči?  

Jste dostatečně 

paranoidní? 

Máte přelepenou kameru 

na počítači?  



 

• Zveřejňovat „Osobní údaje“ a osobní 

informace, informace o vás a vaší 

rodině. 

 

• Zveřejňovat osobní fotografie, své či 

svých blízkých 

 

• Psát cokoliv, čeho byste o pár minut 

později mohli litovat 

 

• Klikat na podivné odkazy, které vám 

někdo posílá v chatu, e-mailu. A 

jedno, jestli je to někdo koho znáte. 

 

• Používat podivné aplikace, slibující 

nesplnitelné 

Co učíme děti? Naučili jme se to sami?  

 

• Telefonní číslo  

 

• Adresu bydliště  

 

• E-mailovou adresu 

 

• Adresu pro ICQ, Skype, … 

 

• PIN telefonu  

 

• PIN platební karty  

 

 

• Heslo k vašim účtům je dnes 

velmi cenné zboží 

 



Co počítačové hry?  

• Dnes 2/3 leté děti používají 

tablety a Youtube 

 

• Herní konzole nastupují 

někdy o rok, dva později 

 

• Je obtížné najít hry pro děti 

 

• Když už je najdete, děti je 

hrát nechtějí, není nad 

pořádnou střílečku 

 

• Dnešní hry jsou více a vice 

online a hrají se s dalšími 

lidmi 

 

• Vysoká hrozba závislost, 

narušení vnímání, schopností 

komunikace 

• Minecraft  

 

• World of Tanks 

 

• World of Warcraft 

 

• League of Legends / Dota2  

 

• PUBG/Fortnite 

 

• Stovky her na iPadu/Androidu 

• Zásadní riziko pro rodiče v 

podobě nákupu v aplikacích 

 

• Zásadní riziko pro soukromí v 

multiplayer hrách 



Co s mobilními telefony a tablety?  

• Zásadní riziko pro rodiče v 

podobě nákupu v aplikacích 

 

• Chatovací aplikace riziko pro 

soukromí, osobní údaje, 

kontakty s cizími lidmi 

 

• Geolokace riziko pro 

zveřejňování, kde dítě právě 

je 

 

• Fotky a videa (a těmi jsou děti 

posedlé) 

 

• Veřejné wifi, malware, 

adware, ransomware, viry 

 

• Autorské právo (filmy, hudba, 

programy) 

 

• Přístupy do služeb 



Hrozby? Ale ano. Hrozby! 

• Facebook / Twitter -> Snapchat 

 

• Facebook / Snapchat -> Instagram 

 

• Text (SMS/chat) -> Fotografie -> Videa -> Live Video 

 

• Skype/TeamSpeak2/Messenger/WhatsApp 

 

• Příběhy  

 

• Youtube, Tinder, Tumblr a jiná sociální média 

 

• Počítačové hry  

 

• Přechod od veřejného a dostupné do privátního/mizícího 



Co s mobilními telefony a tablety?  

• Geolokace = riziko pro zveřejňování, kde dítě 

právě je.  

 

• Informace o poloze se připojují k fotkám, 

příspěvkům 

 

 

• Nalézt kde se nachází mobil je ale užitečná 

služba ať už hledáte kam se zatoulalo dítě nebo 

kam se poděl ztracený/ukradený mobil 

Co je to geolokace? A proč na něco 

takového myslet 

https://365tipu.wordpress.com/2016/02/27/tip414-co-je-to-geolokace-a-proc-na-neco-takoveho-myslet/
https://365tipu.wordpress.com/2016/02/27/tip414-co-je-to-geolokace-a-proc-na-neco-takoveho-myslet/


Co s mobilními telefony a tablety?  

• Veřejné wifi 

 Je bezpečné používat 

neznámé WiFI? Z otázky vám už 

asi musí být jasné, že to bezpečné 

není. Ale tenhle tip poradí řadu věcí 

jak to udělat bezpečnější. A také to 

co nedělat. A pokud to chcete 

shrnuté z jiného pohledu, v Co 

hrozí na veřejných Wi-Fi 

neznámého původu? 

 Jak zabezpečit domácí Wi-Fi proti 

nezvaným hostům 

https://365tipu.wordpress.com/2015/09/03/tip246-je-bezpecne-pouzivat-nezname-wifi/
https://365tipu.wordpress.com/2015/09/03/tip246-je-bezpecne-pouzivat-nezname-wifi/
https://365tipu.wordpress.com/2015/09/03/tip246-je-bezpecne-pouzivat-nezname-wifi/
https://365tipu.wordpress.com/2015/09/03/tip246-je-bezpecne-pouzivat-nezname-wifi/
https://365tipu.wordpress.com/2015/09/03/tip246-je-bezpecne-pouzivat-nezname-wifi/
https://365tipu.wordpress.com/2016/10/12/tip629-co-hrozi-na-verejnych-wi-fi-neznameho-puvodu/
https://365tipu.wordpress.com/2016/10/12/tip629-co-hrozi-na-verejnych-wi-fi-neznameho-puvodu/
https://365tipu.wordpress.com/2016/10/12/tip629-co-hrozi-na-verejnych-wi-fi-neznameho-puvodu/
https://365tipu.wordpress.com/2016/10/12/tip629-co-hrozi-na-verejnych-wi-fi-neznameho-puvodu/
https://365tipu.wordpress.com/2016/10/12/tip629-co-hrozi-na-verejnych-wi-fi-neznameho-puvodu/
https://365tipu.wordpress.com/2017/05/23/tip794-jak-zabezpecit-domaci-wi-fi-proti-nezvanym-hostum/
https://365tipu.wordpress.com/2017/05/23/tip794-jak-zabezpecit-domaci-wi-fi-proti-nezvanym-hostum/
https://365tipu.wordpress.com/2017/05/23/tip794-jak-zabezpecit-domaci-wi-fi-proti-nezvanym-hostum/
https://365tipu.wordpress.com/2017/05/23/tip794-jak-zabezpecit-domaci-wi-fi-proti-nezvanym-hostum/


Cizí lidé byl dobrý koncept 

A co „cizí“ lidé na 

Internetu? 
? 

Z facebookového přítele se vyklubal 

pedofil 

 

Kroměřížsko – Jsem policista a chci se s 

tebou sejít: takto lákal v únoru dívku na 

schůzku prostřednictvím sociální sítě 

Facebook nedávno dopadený muž z 

Kroměřížska. 



Nikdy nevíte kdo na druhé straně opravdu je 

Na Facebooku/Internetu/e-mailu se může 

kdokoliv vydávat za kohokoliv. 
! 

Koho si přidáte 

mezi přátele 

na 

Facebooku? 

Jak ověříte, že 

žádost o 

kontakt v 

Linkedin je 

pravá?  

Ověřujete si e-

mail, který právě 

přišel nebo slepě 

důvěřujete? 



Podvodníci číhají a oběti lapají Podvodníci číhají a oběti lapají 



Podvodníci číhají a oběti lapají Podvodníci číhají a oběti lapají 



Podvodníci číhají a oběti lapají Podvodníci číhají a oběti lapají 



Online svět je nebezpečnější než ten offline Online svět je nebezpečnější než ten offline 



Online svět je nebezpečnější než ten offline Online svět je nebezpečnější než ten offline 



Už jste vyhráli iPhone? iPad?  

Motivace dokáže divy, zázraky a nemožné.  ! 



Netholismus = netolismus = psychická závislost na tzv. virtuálních drogách, mezi které 

patří internet, počítačové hry, televize, videa, . 

 

FOMO = fear of missing out 

Nomofobie = No Mobile fóbie 

Závislost – FOMO, netolismus, nomofobie 

Nejčastější závislosti?  

 

• Online komunikace/kybervztahy (seznamky, chaty, diskuze, IM, sociální sítě) 

 

• Online hry (nejčastěji tzv. MMORPG – hromadné online hry na hrdiny, např. World of 

Warcraft, Minecraft…)  

 

• Přetížení informacemi (sledování videí, vyhledávání informací, nekontrolované 

surfování…) 

 

• Ostatní (závislost na pornografických materiálech, online gambling, patologické 

nakupování…) 



 

• několik hodin činnosti denně 

 

• při zákazu agresivita a nespokojenost 

 

• nespokojenost při odjezdu na víkend, kde není 

signál 

 

• zvyšování tolerance 

 

• neschopnost ovládat touhu po činnosti 

 

• lhaní svému okolí o době činnosti. 

Nejčastější projevy závislosti 



Zase někdy, někde. 

Daniel Dočekal 

daniel@pooh.cz 

Průvodce bezpečným Internetem, který bezpečný 

být nemůže najdete na 365tipu.wordpress.com  

#sisithecat  

dříve #kote  

mailto:daniel@pooh.cz
mailto:daniel@pooh.cz
https://365tipu.wordpress.com/

