
Ahoj, 

tak tu máme další týden a společně s ním i pár dalších aktivit, tentokrát na téma 
„kybernetická bezpečnost“. Co jsme si pro vás připravili tentokrát? 

1. Každý z vás už se určitě někdy setkal s pojmem kyberšikana. Samo o sobě to 
není nic hezkého a člověk by měl vědět, jak v případě, že se s ní setká 
postupovat. Našli jsme tak pro vás několik zajímavých videí, která můžete 
zhlédnout. 

https://www.youtube.com/watch?v=AwIm8AfWXO8 

V tomto videu vám slečna přiblíží problematiku jako takovou. 

https://www.youtube.com/watch?v=s_5g2fvsjVs 

https://www.youtube.com/watch?v=WuSDKbLgdT8 

Tyto studentské minifilmy vám zase poskytnou pohled na to, jak to někdy bohužel 
může dopadnout. 

  

2. Kybernetická bezpečnost je důležité téma, patří sem například i volba silného 
hesla. Jak by mělo správné silné heslo vypadat? Na tuto otázku najdete odpovědi 
v těchto článcích. Třeba vám pomůžou se inspirovat a vytvořit si heslo, které jen 
tak žádný hacker neprokoukne. 

https://support.mozilla.org/cs/kb/Jak%20zvolit%20bezpe%C4%8Dn%C4%9Bj%C5%
A1%C3%AD%20heslo 

https://help.gnome.org/users/gnome-help/stable/user-goodpassword.html.cs 

  

3. Znáte pojem stalking nebo cyberstalking? Víte, o co se jedná? Stalking je forma 
obtěžování a nevhodného chování, které se projevuje opakovaným sledováním, 
zasíláním nevyžádaných dopisů, sledováním aktivit dané osoby nebo sběrem 
informací týkajících oběti. V internetovém prostředí se jedná o tzv cyberstalking.V 
tomto článku se dozvíte něco o základních znacích a projevech toho, že jste 
obětí kyberšikany. 

     https://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/stalking-a-kyberstalking/66-23 
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4. Zřejmě každý z nás už někdy narazil na počítačový vir. Jaké typy virů 
rozlišujeme, o tom se dozvíme na této stránce. Dozvěděli jste se něco nového 
nebo už jste všechno věděli? 😊 

     http://pcviry.wz.cz/list/typyviru.html 

  

5. Na závěr jsme si pro vás připravili krátký test. Můžete nám dát vědět, jak jste si 
vedli, kolik jste měli bodů, ale také, co jste nevěděli. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAImrnSq7NURMQ4gW6lNe4A9AxYM7
yZWTvdL7W-cbud5ZWAw/viewform?usp=sf_link 

 
 
A to by bylo pro tento týden všechno. Pokud máte nějaké nápady, jak vylepšit online 
program, neostýchejte se a dejte nám vědět, budeme rádi za každou zpětnou vazbu.  
 

Přejeme vám hezký týden a příjemně prožité prázdniny.  
 

5. oddíl Hvězda 
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