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Intertnet

• Internet je nové médium

• Pomáhá při komunikaci  s 
přáteli či kamarády

• Pomáhá při učení 

• Pomáhá při nákupech 

• Díky němu máme 
aktuální zprávy, 
vyhledáváme informace, 
můžeme se bavit



Bez internetu to dneska nejde, ale dej si  

POZOR NA DIGITÁLNÍ STOPU 

Digitální stopa je vše co na internetu zveřejníme, fotky, 
„lajky“, vyhledávání. Je to náš otisk ve virtuálním prostoru.



Virtuální identita 

Do virtuálního prostoru nevstupujeme fyzicky, ale 
vytváříme si zde tzv. virtuální identitu.

Každý z nás se rozhoduje o své virtuální identitě a o 
tom, jak se bude v kyberprostoru reprezentovat.



Digitální stopa 

Vědomá 

• Píšeme články, blogy

• Zveřejňujeme fotografie s 
popisem

• Jsme aktivní v nějaké 
skupině na sociálních sítích 

• E-mailová a chatová 
komunikace

Nevědomá 

• Nevědomá stopa se ukládá 
bez zásahu uživatele 

• Vyhledávané výrazy na 
internetu

• Cookie soubory

• IP adresa

• Poskytovatel a lokace 
připojení k internetu



Jak mohu ovlivnit svoji digitální stopu?

• Jednou za čas si zkus do vyhledávače (Google, 
Seznam a jiné) zadat své jméno, název blogu, 
youtube kanálu, e-mailovou adresu nebo i telefonní 
číslo. Možná se budeš divit, co všechno najdeš.

• Smazání tvé digitální stopy je v dnešní době 
nemožné. Proto je důležité zaměřit se na kontrolu a 
minimalizaci vědomé digitální stopy, kterou za sebou 
na internetu necháváš.



Digitální stopu není možné zcela smazat. 
Ale je dobré si ji hlídat a kontrolovat ji.

A proč například? 

• Před každým řádným pracovním pohovorem si 
personalisté firem zpracují podrobný profil zájemce 
z jeho digitální stopy. To může rozhodnout, zda bude 
přijat či nikoliv.



Pozor na kybernetické útočníky 

• „Kyberútočník“ nenapadne 
přímo fyzicky, ale útočí na 
tebe ve virtuálním prostoru.

Jak?

• zcizí hesla

• přístupové údaje k platební 
kartě

• k bankovnímu účtu

• zneužije fotografie 

První vysílání

Může odcizit i tvůj profil na 
sociální síti a zneužít ho!



Kyberšikana
Šikana je vědomé ubližování 

druhým, ponižování 
zesměšňování v reálném světě

• Útočník je znám.

Kyberšikana je vědomé 
ubližování druhým, 
ponižování, zesměšňování, 
nebo vyhrožování za pomocí 
zpráv, fotografií, videí 
zveřejněných na internetu.

• Útočník je anonymní, tedy 
někde ve virtuálním prostoru.



Máte nějaké osobní 
zkušenosti s kyberšikanou? 

Kdykoliv se objeví kyberšikana, nenech si to pro sebe!
Svěř se rodičům, vychovatelům, pedagogům.


