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Komunikace přes internet 
ANO – NE ? 

• rychlá 

• snadná 

• anonymní 

• neomezená 

• soukromá 

• bezpečná 

• pravdivá a reálná 

• zneužitelná 
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E - mail 

• Elektronická pošta = e-mail = mail 

• Vytvořením své e-mailové schránky na 
internetové doméně může uživatel odesílat, 
přijímat a číst e-maily. 

• Příklady domén: 

– Seznam.cz 

– Volny.cz 

– Gmail.com 

– Hotmail.com … 

 



Sociální sítě 
= sítě prostřednictvím nichž se navazují či udržují 

mezilidské vztahy v prostředí internetu. 

• tzv. virtuální svět 

• Vytvořením profilu si uživatel zpřístupní 
ostatní uživatele. S nimi může chatovat, sdílet 
fotografie, videa i momentální pocity. 

  

[Obr. 1] [Obr. 2] [Obr. 3] [Obr. 4] 

Facebook Twitter Skype Instagram 



Nebezpečí 

• Prolomení hesla 

• Manipulace s profilem druhé osoby 

 

• Zveřejnění soukromých fotek, videí 

• Dopouštění se podvodu 

• Kyberšikana 

• Zneužití osobních informací 

• Ohrožení na životě 

 

Nabourání se do tvého profilu 

Uveřejňování zpráv, fotek aj. tvým jménem 

Bez souhlasu 

Falešné údaje (od 13 let) 

Záměrné ubližování a zesměšňování 

Vyloupení, vydírání… 

Upoutání pozornosti násilníků 



Zabezpečení 
• Antivir 

• Rodičovský zámek a dohled 

• Bezpečné heslo – dlouhé, kombinace písmen a 
číslic, obměňované, nezveřejňované 

• Chránit si své soukromí – vše co se jednou objeví 
na internetu je dohledatelné a nesmazatelné 

• Respektovat soukromí a bezpečí ostatních  

• Komunikovat pouze s přáteli z blízkého okolí – 
neseznamovat se přes internet 

• Jakoukoli cizí osobu nebo zvláštnost nahlásit rodiči 
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[OBR.1][cit.2014-03-29].Dostupný pod licencí Creative Commons na 

WWW:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Facebook_icon.jpg?use

lang=cs>. 
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[OBR.2][cit.2014-03-29].Dostupný pod licencí Creative Commons na 

WWW:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Twitter_icon.png?usel

ang=cs>. 
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[OBR.3][cit.2014-03-29].Dostupný pod licencí Creative Commons na 

WWW:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skype.svg?uselang=cs>. 
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[OBR.3][cit.2014-03-29].Dostupný pod licencí Creative Commons na 

WWW:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Instagram_Shiny_Icon.s

vg?uselang=cs>. 

 

Nečíslovaný obrazový materiál je použit z kolekce programu  

Microsoft PowerPoint. 
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